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RESUMO 

BABILÔNIA, Fernando Reis . Identificação de Clusters Agrícolas e Pecuários Potenciais: 
Uma estratégia para o desenvolvimento regional do Estado do Maranhão, Dissertação, 2016. 
212f. - Mestrado em Desenvolvimento Regional Faculdades Alves Faria. Goiânia, 2016. 
 
A concentração econômica no estado do Maranhão tem provocado grandes consequências de 
cunho social. Assim, tem-se a necessidade de se buscar políticas alternativas, mas que já 
façam parte do cotidiano do estado e potencializá-las para mudar a realidade de ser um dos 
piores IDHs do país. Nesse sentido, o trabalho tem principal objetivo mapear os clusters 
agrícolas e pecuário potenciais no estado do Maranhão, através da coleta de dados 
secundários oficiais e depois com uso da ferramenta Sistema de Informação Geográfica – SIG, 
do Software de cartomática Philcarto. Como resultado tem-se que para todos os produtos 
pesquisados há clusters potenciais no estado e que com políticas públicas adequadas é 
possível mudar, efetivamente, a condição de vida das pessoas para melhor em todo o estado.  
 
Palavras chave: Concentração Econômica. Políticas Públicas. APLs. Philcarto.  
 
 



 

ABSTRACT 

BABILÔNIA, Fernando Reis . Identificação de Clusters Agrícolas e Pecuários Potenciais: 
Uma estratégia para o desenvolvimento regional do Estado do Maranhão, Dissertação, 2016. 
212f. - Mestrado em Desenvolvimento Regional Faculdades Alves Faria. Goiânia, 2016. 
 
The economic concentration in the state of Maranhão has caused major consequences of a 
social nature . Thus, there is the need to seek alternative policies , but they are already part of 
the state of daily life and empower them to change the reality of being one of the worst HDIs 
the country. In this sense , the work has the main objective to map the potential agricultural 
and livestock clusters in the state of Maranhao, through the collection of official secondary 
data and then use the System tool of Geographical Information - SIG, the cartomática 
Software Philcarto . As a result we have that for all products surveyed there are potential 
clusters in the state and with appropriate public policies can change , effectively , the 
condition of people's lives for the better throughout the state . 
 
Keywords: Economic Concentration. Public Policies. Local Productive Arrangements. 
Philcarto. 
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INTRODUÇÃO 

O Maranhão, assim como o resto do país, é cheio de contrastes. Há pequenas parcelas 

da população que detém grande parte da riqueza e um enorme contingente de pessoas vivendo 

em estado de pobreza. A concentração econômica acontece em todos os níveis e no caso do 

estado do Maranhão a economia concentra-se em sua grande maioria na capital São Luís. 

Durante o período de 2010 a 2014 a capital detinha cerca de 38,0% do PIB estadual o segundo 

colocado teve uma participação de cerca de 4,5% para o mesmo período. Tal concentração 

tem consequências diretas sobre toda a população, que sofre com menos investimentos em 

áreas fundamentais como saúde e educação o que tem como consequência um baixo nível de 

renda. Como resultado, tem-se um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo 

para estado, que  disputa as últimas posições com estados como Alagoas e Piauí.  

Ainda fazendo um paralelo com a realidade do Brasil, o Maranhão também precisa 

propor políticas públicas adequadas para minimizar a distância entre os “ricos” e os “pobres” 

do estado. Nesse sentido, é preciso buscar alternativas factíveis para serem efetivamente 

implementadas e, com isso, melhorar a condição de vida das pessoas.  

Dentro dessa perspectiva, é importante que o governo observe as potencialidades 

econômicas que o estado possui e a partir de tal observação implemente políticas direcionadas 

e duradouras para fomentar os investimentos necessários para alavancar as atividades 

mapeadas. O estado, ainda hoje, é o que mais tem população em área rural do país, tem clima, 

topografia, hidrologia e terras férteis o que faz com que se tenha condições favoráveis ao 

desenvolvimento “profissional” da agricultura.  

Deve-se fazer um mapeamento dos principais produtos produzidos em todos os 

municípios do estado, verificar se há aglomerações de produção e, a partir daí, formular 

políticas públicas que levem em consideração a realidade local de cada aglomeração. Vale 

destacar que a política deve ser de “baixo para cima”, assim terá mais chances de obter o 

resultado esperado, a melhoria de condições de vida das pessoas. 

Há, nesse sentido, a necessidade de trabalhar a questão da concentração econômica do 

estado bem como buscar, através de pesquisas, propor alternativas possíveis e factíveis para 

mudar a realidade que ainda hodiernamente assola toda a população maranhense, com a 

economia concentrada na capital São Luís, bolsões de miséria em todo o estado e IDH entre 

as últimas posições no país.  
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Com o desenvolvimento de trabalhos que busquem e fomentem o desenvolvimento 

regional, tal realidade pode e deve ser mudada, evidentemente que não acontecerá de forma 

rápida, pois é um processo de longo prazo, daí a importância de se implementar políticas de 

estado e não de governo.     

O objetivo geral do trabalho é mapear os clusters agrícolas e pecuários potenciais no 

Maranhão para assim, fomentar uma estratégia de desenvolvimento regional no estado, o que 

poderá levar a uma redução do grau de concentração da economia. Para tanto, tem-se como 

objetivos específicos levantar o grau de concentração da economia do Maranhão, levantar os 

principais produtos produzidos no estado em quantidade e valor de produção, e mapear os 

clusters agrícolas e pecuário potenciais do estado do Maranhão no período de 2010 a 2014.  

Para a realização do trabalho, implementou-se uma metodologia, que, inicialmente, 

envolveu o levantamento do grau de concentração da economia do Maranhão, feito através da 

variável Produto Interno Bruto - PIB, que foi avaliado considerando todos os municípios do 

estado bem como sua participação percentual em relação ao PIB estadual.  Foi feito também 

levantamento da produção agrícola e pecuária de todos os municípios maranhenses, por meio 

de pesquisa documental, através de dados do IBGE, para assim definir os potenciais clusters 

agrícolas e pecuário do estado.  

Para mapear tanto o PIB quanto dos potenciais clusters agrícolas e pecuário do estado 

foi usado  ferramenta  doSistema de Informação Geográfica – SIG, do Software de 

cartomática Philcarto, com a classificação Jenks, classificação esta que é uma forma de 

agrupamento que busca minimizar as diferenças entre elementos de um mesmo cluster e 

maximizar as diferenças entre clusters diferentes. A metodologia adotada teve o propósito 

principal de mapear, geograficamente, os potenciais clusters agrícolas e pecuário do estado do 

Maranhão.    

Vale destacar a relevância da pesquisa, ao identificar e mapear os potencias clusters 

agrícolas e pecuário do estado do Maranhão, para os seis principais produtos, em termos de 

valor de produção no ano de 2014, e vislumbrar políticas públicas adequadas para que tais 

clusters potenciais deixem de ser potenciais e se tornem reais e, assim,  melhorem  não só a 

realidade do estado, diminuindo o grau de concentração econômica dos municípios, como os 

indicadores sociais, como educação, renda e longevidade. Tem-se a consciência de que para a 

formulação de propostas mais concretas de implementação de políticas públicas adequadas 

para formação dos clusters deve-se aprofundar a pesquisa, fazendo uso destes dados iniciais 

levantados.  
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O trabalho estrutura-se da seguinte forma, no primeiro capítulo trabalha-se a questão da 

concentração econômica no Brasil e, sobretudo, no estado do Maranhão, apresentando 

também dados relativos à questões sociais como IDH.  O segundo capítulo trata de todos 

aspectos conceituais que envolvem a formação de clusters, há também uma análise 

envolvendo os Arranjos Produtivos Locais (APLs), inclusive com apresentação de dados 

sobre os APLs existentes no estado do Maranhão. E por fim, no terceiro capítulo é 

apresentado o resultado da pesquisa, no qual busca-se apresentar todas as informações 

relevantes para conclusão do trabalho.  
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1 CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA NO BRASIL 

O Brasil é um país com grandes diversidades tanto culturais, ambientais, regionais 

como socioeconômicas. Tal diversidade se apresenta desde o início da organização da nação 

brasileira que teve um processo de colonização distinto em suas várias regiões. No entanto, a 

partir da década de 1930, devido à mudança da matriz econômica do país, que sai de uma 

economia agrária exportadora para uma economia industrial, tem-se um maior crescimento 

econômico. Tal crescimento tem como uma de suas consequências a concentração de 

investimentos em determinadas regiões e assim as disparidades regionais se acentuam. Com o 

ritmo do crescimento elevado as regiões sul e sudeste, sobretudo São Paulo, se destacam 

recebendo o maior número de investimentos. 

O desenvolvimento econômico e social brasileiro durante o século XX pautou-se por 
uma rápida industrialização e intensa urbanização, desarticulando o modelo de 
desenvolvimento anterior e centralizando grande parte da estrutura produtiva no eixo 
Rio de Janeiro-São Paulo. Em 2007, 45% do PIB brasileiro foi gerado nesse eixo 
(CARLEIAL, 2011, p. 113). 

Ainda no entendimento de outros autores: 

Essa discrepância entre o crescimento das diversas regiões brasileiras resultou em 
debates políticos e acadêmicos sobre a necessidade de se criar políticas públicas para 
reduzir a desigualdade entre as diversas regiões brasileiras. Demandas por ações do 
governo federal de estímulo do desenvolvimento econômico se originavam em 
regiões com menor participação no produto interno bruto (PIB) nacional, como o 
Nordeste e o Norte (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2010, p. 23). 

As diferenças entre as economias das regiões brasileiras levam a uma concentração da 

produção, o que faz com que o produto interno bruto (PIB) das regiões com mais 

investimentos seja superior as demais. O PIB ocasiona uma maior concentração de renda, a 

qual, segundo Sandroni ( 2005, p. 722), "se refere à distribuição diferenciada da renda de um 

país ou região pelas diversas camadas sociais." O referido autor afirma que  

É um dos campos em que a teoria econômica se liga mais intimamente à análise 
sociológica e política e às ideologias da sociedade de classes, que tentam justificar 
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ou criticar a distribuição desigual. Entre as teorias “justificativas” está a do “capital 
humano”: os diferenciais de renda refletiriam os diversos níveis de treinamento e 
escolaridade dos indivíduos. Outra corrente teórica, algumas vezes denominada 
matemática ou probabilística, criou um modelo explicativo segundo o qual a 
distribuição da renda se altera por influência de “choques aleatórios”, que fariam 
aumentar ou diminuir a renda de cada pessoa. Já a corrente institucionalista aponta 
como determinantes da distribuição da renda as leis sobre herança, a força relativa 
dos sindicatos e o papel do governo na fixação dos salários (SANDRONI, 2005, p. 
722). 

Braudel apud Thisse (2011) coloca que, desde o surgimento da civilização, as atividades 

humanas e a qualidade de vida têm se distribuído de forma desigual entre os continentes e em 

seus territórios.  

Assim como a matéria do sistema solar está concentrada num pequeno número de 
corpos (os planetas e seus satélites), a vida econômica concentra-se em um número 
relativamente limitado de assentamentos humanos (cidades e aglomerações), os 
quais estão agrupados sob o título de aglomerações econômicas (THISSE, 2011, p. 
17). 

Ao longo da história brasileira, o processo de concentração econômica foi se 

aprofundando. Mesmo com iniciativas governamentais para tentar reduzir a diferença entre as 

regiões, não houve um efetiva desconcentração da economia. As regiões sul e sudeste 

continuavam sendo as regiões que mais atraiam investimentos ampliando, assim, seu 

predomínio na participação na economia brasileira. A criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) foram tentativas reais para mitigar a falta investimentos em tais regiões. 

Tais superintendências tinham como objetivo maior alavancar investimentos industriais nas 

regiões Nordeste e Norte buscando assim uma maior participação dessas regiões na 

composição da economia nacional. A busca por uma redução de participação da economia do 

sul e sudeste se torna mais complicada quando há movimentos externos que acabam por 

priorizar regiões mais desenvolvidas e com um mercado consumidor mais maduro e com mais 

renda. 

Ao longo da história brasileira, o desenvolvimento socioeconômico das diferentes 
regiões do país ocorreu em ritmo diferenciado, o que resultou em um cenário atual 
de profundas desigualdades entre essas regiões. O panorama histórico da economia 
brasileira apresenta um quadro permanente de desigualdades regionais, agravado 
recentemente com o fenômeno da globalização e a ausência de políticas que façam 
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um contraponto às forças tradicionais de concentração do desenvolvimento e levem 
o dinamismo econômico para regiões menos prósperas (OLIVEIRA; 
MAGALHÃES, 2010, p. 24). 

De acordo com Furtado citado por Oliveira e Magalhães (2010), o livre mercado tende a 

aumentar, e não a diminuir, as desigualdades regionais. Para ele, a reversão espontânea do 

processo de concentração regional de renda é praticamente impossível. Os desequilíbrios 

observados, no entanto, são passíveis de alteração com a implementação de políticas de 

desenvolvimento regional.   

O mecanismo de mercado se sustenta sobre a estrutura econômica e social existente 
e responde às exigências desta. Não cabe atribuir ao mercado as consequências dessa 
estrutura – entre estas, a desigualdade regional – nem esperar que este as transforme. 
O autor finaliza afirmando que não se deve pedir ao mercado o que ele não pode dar 
nem resolver (PREBISCH apud OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2010, p. 25). 

Não há como buscar uma maior igualdade entre as várias regiões de um país, como o 

Brasil, sem uma participação efetiva do governo. O mercado não tem em sua essência uma 

preocupação social, nem visa tão somente à ampliação de ganhos de uma estrutura onde há 

diferenças há possibilidade de lucrar mais , portanto, não haverá interesse do mercado em 

reduzir as diferenças regionais. O estado, através de políticas públicas corretas e consistentes, 

tem de buscar ele próprio ou em parceria com o setor privado estimular a redução das 

diferenças.  

O governo federal, pressionado pela sociedade civil e consciente de que as raízes 
dos problemas nordestinos não residiam apenas na questão hídrica, criou, em 1957, 
o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, entidade ligada 
diretamente à Presidência da República (PR). Responsável pela elaboração de um 
plano de trabalho em favor da região, o GTDN realizou um minucioso levantamento 
das questões regionais, estudo este apresentado ao então presidente Juscelino 
Kubitschek, em julho de 1959 (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2010, p. 26). 

São com ações efetivas, por parte do governo, através de estudos profundos que é 

possível combater as diferenças existentes entre as regiões do país. O problema na região 

Nordeste não é apenas uma questão climática, há problemas mais profundos que devidamente 

diagnosticados podem ser corretamente enfrentados através de políticas públicas adequadas.  
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Na figura 1 é possível observar a evolução da participação das economias do Brasil de 

1939 a 2011. De 1939 até meados da década de 70, as economias das regiões Norte e Centro-

Oeste tinham uma participação muito baixa é só a partir deste período que se nota um 

pequeno aumento de sua participação. Tais mudanças derivam de políticas públicas adotadas, 

como a “marcha para o centro-oeste”, estimulando a produção em larga escala no cerrado, 

dado os avanços em pesquisas na área agrícola. Já em relação ao Norte, há a política de 

povoamento, como estratégia de defesa da Amazônia, onde o Governo Federal estimulou a 

migração para a região e isso fez com que houvesse um número maior de investimentos, 

sobretudo com a criação da Zona Franca de Manaus (ZFM). 

A partir de 1970, a participação da região Norte no PIB brasileiro cresceu até atingir 
o máximo de 4,08% em 1990. De 1990 em diante, esta teve um pequeno decréscimo 
e voltou a elevar-se após 1995. Esse crescimento ocorrido na década de 1970 pode 
ser explicado em boa medida pela entrada em vigor da Zona Franca de Manaus 
(ZFM), em 1967 (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2010, p. 30). 

Embora se note a redução da participação na economia da região sudeste há ainda uma 

forte predominância de sua economia em relação às demais regiões, como apresentado no 

gráfico da figura 1: 

 

 
Figura 1 – Participação  das regiões do Brasil no PIB (%) de 1939 a 2011. 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 
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Ainda em relação ao gráfico da figura 1, verifica-se uma alta concentração da economia 

na região sudeste com uma participação superior a 50% do PIB nacional. Tal participação 

reduz a partir de 1970, devido às políticas adotadas à época, mas ainda é muito superior às 

demais regiões, sobretudo no Nordeste, no Centro-Oeste no Norte. A participação da região 

sudeste se amplia até meados da década de 50 chegando a ter uma participação de 70,95% em 

1954. Já a região Nordeste não sofre grandes variações, a média da participação para o 

período de 1939 a 2011 foi de 12,10%, sendo que o ápice foi em 1968 com uma participação 

de 14,46%.   

Com relação ao Nordeste, a participação no PIB brasileiro cresceu entre 1970 e 1985 
e atingiu seu ápice em 1990, voltando, em 2005, para um nível próximo ao de 1970. 
Baer (2002) menciona um estudo de Gomes (1987) que, em uma tentativa de 
explicar esse aumento na participação do PIB ocorrida na década de 1980, concluiu 
que o desempenho do Nordeste foi melhor do que o restante do país devido à 
realização de investimentos compensatórios por parte do governo e das empresas 
estatais. Ele constatou que no período 1980-1983 os investimentos do setor público 
sofreram uma redução de 0,7% para o país como um todo, enquanto aumentaram em 
21,4% no Nordeste; os investimentos privados declinaram em 29,4% no país, mas 
somente 9,2% nesta região (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2010, p. 31). 

Através de observação do gráfico da figura 2, fica aparente a grande diferença na 

participação da economia brasileira entre as cinco regiões do país. A região sudeste, que 

possui apenas quatro estados, tem uma participação muito superior às demais regiões, 

juntando a participação média de todas as outras regiões do país teríamos um valor de 37,07% 

enquanto a região sudeste sozinha tem uma participação média de 62,92% em tudo que se 

produz no país. 

A partir dos anos 1950, o governo federal começou a formular políticas de 
desenvolvimento regional explícitas na expectativa de promover um 
desenvolvimento brasileiro que abarcasse todas as regiões do país, que fosse mais 
equitativo em termos regionais (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2010, p. 29). 

Nesse sentido, as políticas voltadas à redução da concentração econômica tornam-se 

cada vez mais necessárias, dado que as diferenças entre as regiões são enormes e isso tem 

como uma das consequências a redução de oportunidades nas regiões que possuem uma 

participação menor na economia.  
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Figura 2 – Participação  das regiões brasileiras no PIB para o período de 1939 a 2011 (%) 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 

No gráfico da figura 2 têm-se os valores da participação de cada região do país em 2011, 

na qual a região sudeste tem uma participação de 62,92% do PIB, a região Sul 16,14%, região 

Nordeste 12,10%, região Norte 3,14% e região Centro-Oeste 5,69%. Ainda que tenha 

implementado políticas públicas visando  a reduzir o grau da participação da região sudeste na 

composição do PIB nacional, tem-se que tal participação ainda é muito elevada, como fica 

patente na figura 2. As desigualdades regionais são guiadas pelo “efeito bola de neve”, que 

resulta no reforço contínuo, uma vez iniciado. Krugman apud Thisse (2011) diz que, a 

produção manufatureira tenderá a se concentrar onde existir um grande mercado, mas o 

mercado será grande onde a produção manufatureira for concentrada.  
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Figura 3 – Participação das regiões do Brasil no PIB (%) de 2011. 
Fonte: IPEADATA 

É importante mencionar que as desigualdades regionais não acontecem somente em 

escala nacional, ou seja, entre as regiões sudeste, sul, centro-oeste, Nordeste e Norte, há 

também fortes desigualdades dentro dos estados. Devido à dimensão territorial do Brasil, os 

estados brasileiros são em sua grande maioria imensos, muitos são maiores que muitos países 

europeus, isso faz com se tenha grandes diferenças entre as economias dos municípios que os 

compõe. 

1.2 Concentração econômica no Maranhão 

O Estado do Maranhão, segundo dados do IBGE, possuía uma população em 2010 de 

6.574.789 pessoas em uma área de 331.936,948 Km², distribuída em 217 municípios. Em 

termos de PIB, em 2010 era o quarto estado mais rico da Região Nordeste do Brasil e o 

décimo sexto estado mais rico do Brasil. O estado ocupava, em 2010, a penúltima colocação 

no ranking do IDH, conforme apresentado no primeiro capítulo. Em relação à economia do 

estado, ela é fortemente concentrada na capital São Luís que, sozinha, detém cerca de 38,0% 

do PIB do estado e o município que está em segunda colocação tem cerca de 4,3% do PIB. 
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Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até meados do século 
XX o Maranhão não era Nordeste. Situado na transição entre o amplo semiárido e a 
Amazônia, as terras maranhenses integravam o então chamado Meio-Norte. Ao 
propor a criação da Sudene, no final da década de 1950, Celso Furtado incluiu esse 
estado na área de atuação daquele órgão. O Maranhão passou a integrar o Nordeste 
também para o IBGE e assim é tratado até hoje, embora suas relações com o Pará 
tenham se intensificado muito mais do que com estados do Nordeste, mesmo quando 
a porção sul maranhense passa a abrigar a expansão do complexo produtor de grãos 
que vem subindo pelo oeste baiano (BACELAR; SANTOS, 2009, p. 186). 

O estado do Maranhão fica em local que dá essa condição de “dupla regionalidade”, 

pois tem relações muito históricas com a região Norte, sobretudo com o Pará, mas se 

enquadra hoje na Região Nordeste. No que se refere a outras características, o estado possui 

regiões de cerrado, de mata amazônica, regiões do chamado “sertão”, portanto, se enquadraria, 

facilmente, tanto ao Nordeste quanto ao Norte.  

Ao reexaminar o Nordeste no estudo feito no período JK, Uma Política de 
Desenvolvimento Econômico para o Nordeste (GTDN, 1959), base para a criação da 
Sudene, Furtado reencontra o Maranhão, descobre um fluxo de emigrantes 
nordestinos partindo em direção dessa então fronteira agrícola, e propõe o uso de 
suas terras úmidas e férteis para abrigar uma base agrícola moderna voltada para a 
produção de alimentos a ser realizada por nordestinos. O Brasil da era militar, na 
segunda metade do século XX, construiu alternativa, ampliando as articulações do 
Maranhão com as regiões Norte e Centro-Oeste, mais que com o Nordeste 
(BACELAR; SANTOS, 2009, p. 187). 

O Maranhão possui grandes diferenciais que, se explorados corretamente, 

proporcionariam ao estado uma melhor condição tanto econômica, mas sobretudo, social. 

Como mencionado anteriormente, o estado tem regiões de cerrado, tem regiões de terras ricas 

e produtivas, muita água, grande diversidade o que o diferencia, em muito, de outros estados 

do Nordeste que possuem clima mais seco, tanto que recebe imigrantes de vários estados da 

região que estão fugindo da seca e buscando terras férteis.  

Dos três sistemas, o único que obteve efetiva prosperidade no último quartel do 
século foi o Maranhão, graças à política de Pombal. A ajuda financeira da 
Companhia do Comércio permitiu a importação em grande escala de mão de obra 
africana para implementar lavouras do algodão – produto tropical valorizado com a 
Guerra da Independência dos Estados Unidos e logo em seguida a Revolução 
Industrial inglesa – e do arroz. O Maranhão conheceu, assim, uma excepcional 
prosperidade no fim da época colonial. Prosperidade precária, decorrente das 
alterações que prevaleciam no mercado mundial de produtos tropicais. Superada 
essa etapa, o Brasil encontraria sérias dificuldades, nos primeiros decênios de vida 
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como nação politicamente independente, para defender sua posição nos mercados 
dos produtos que exportava (FURTADO apud BECKER, 2009, p. 211). 

O estado se beneficia, por um determinado período, com eventos externos, o que dá 

certo dinamismo à sua economia, sobretudo na produção de algodão e arroz.  

Assim, o algodão, principal produto da Província, atinge um pique de produção em 
1854 (387.004 arrobas ou 5.805 toneladas d e algodão em pluma), declina nos anos 
subsequentes, e só em 1869 volta a superar aquele pique (397.344 arrobas), 
estimulado por uma grande alta de preço provocada pelas guerras internas nos 
Estados Unidos e pela guerra Brasil-Paraguai (TRIBUZI, 2011, p. 41). 

Atualmente, o estado do Maranhão é composto por 217 municípios. A maior parte deles 

tem uma participação muito pequena na composição do produto interno bruto (PIB) do estado. 

O estado sempre figura entre os piores quando se abordam indicadores sociais, tais como 

nível educacional, saúde, segurança, infraestrutura básica que em parte contribuem para um 

dos piores índices de desenvolvimento humano (IDH) do país. Há uma disputa na “lanterna” 

entre Maranhão, Piauí e Alagoas pela última posição. Há portanto, um grande número de 

demandas sociais que poderiam ser minimizadas através de um desempenho mais igualitário 

das economias dos municípios, com uma melhor distribuição de riquezas. 

Com base em dados levantados junto ao Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas 

(IPEA), em 2010, apenas dez municípios do estado possuíam uma participação média acima 

de 1,0% do PIB estadual. Os outros 207 municípios do estado têm uma participação inferior a 

1,0%. Tem-se assim um estado com grande desigualdade, tendo em vista que a riqueza se 

concentra em poucos municípios. 

É necessário, portanto, que se tenham políticas públicas estaduais direcionadas para a 

redução da pobreza , que fica patente quando se defronta com o IDH. O estado do Maranhão é 

um estado rico em termos econômicos, está bem colocado nacionalmente, em 2011 ocupava a 

17ª posição, quando se tem como parâmetro apenas o PIB, mas quando se observam os outros 

indicadores, sobretudo os sociais, o estado apresenta péssimos resultados. Há, portanto, uma 

exclusão de grande parte da população, devido, em grande medida, ao não acesso a uma 

educação de qualidade e digna, fato que suscita  preemente a formulação de políticas públicas 

para a área, ao considerar que “excluídos são todos aqueles que são rejeitados de nossos 

mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores” (XIBERRAS apud SAWAIA, 1999, p. 

17). 
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O estado do Maranhão possui uma economia bastante concentrada em sua capital São 

Luís, que, entre 1999 e 2013, teve uma participação média de aproximadamente 38,88% do 

PIB. Tal concentração é prejudicial ao desenvolvimento de todo o restante do estado, pois os 

recursos acabam se concentrando, na capital. Com isso, o restante do estado tem grandes 

dificuldades em investir em áreas sociais. Uma melhor distribuição dos investimentos e dos 

recursos públicos proporcionaria, em tese, maiores investimentos em outras áreas de interesse 

social.  

 
Figura 4 – Participação de São Luís PIB Maranhão (%). 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor.   
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Figura 5 – PIB dos municípios maranhenses com participação acima de 1,0%/PIB/MA (2013) 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor.  

Como se observa no gráfico da figura 5, há uma grande disparidade na participação das 

dez principais economias do estado, a diferença entre São Luís (1ª) e Imperatriz (2ª) é 26,76% 

e um percentual em torno de 373,96%. Fica claro, que algo deveria ser feito para reduzir tal 

grau de concentração para que assim os demais municípios pudessem ter seu crescimento 

econômico alavancado o que daria condições para que houvesse também desenvolvimento 

econômico. 

Na figura 6 é possível verificar a distribuição espacial dos municípios que possuem uma 

participação de mais de 1,0% do PIB do estado. Assim como é possível verificar o grande 

espaço “vazio” no mapa, elemento indicador de que a maioria absoluta participa ainda menos 

na composição da economia do estado. Isso se traduzirá em um IDH muito baixo, pois sem 

recursos, sem investimentos não há como alavancar setores importantes para o 

desenvolvimento de qualquer região. 
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Figura 6 – Municípios do Maranhão que possuem um participação superior a 1,0% do PIB (2013) 
Fonte: IPEADATA. 

 
Figura 7 – Participação dos Municípios do Maranhão PIB (%) (2013) 
Fonte: IPEADATA. 

Na figura 7, tem-se a distribuição da participação de todos os municípios do Maranhão 

em relação ao PIB. Apenas um município tem uma participação superior a 10,0%, um com 
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participação de 7,46%, seis com a participação média de 2,43%,  dezessete com participação 

média de 0,82% e cento e noventa e dois com participação média de 0,16% do PIB do estado. 

Tais dados tem grande influência nos resultados do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do estado, a grande concentração da economia impede que  municípios com menor 

participação no PIB tenham condições de efetuarem os investimentos necessários em áreas 

sociais como educação e saúde, bem como tem influência direta na repartição da renda.  

1.2.1 IDH Maranhão  

O estado do Maranhão apresenta um dos piores IDH do país. Há uma “competição” pela 

última posição com o estado de Alagoas e Piauí, tal fato faz com que toda a população seja 

penalizada, pois as variáveis que compõe o IDH são renda, longevidade e educação e em tais 

pontos o estado apresenta índices muito baixos, sobretudo na educação. Há necessidades 

claras no quesito educação, o estado tem urgência em implementar políticas públicas corretas 

para não só melhorar os indicadores, mas acima de tudo de dar dignidade a toda população do 

estado. Na figura 8 é possível verificar a posição do estado do Maranhão no ranking dos 

estados quando se observa o IDH geral, nota-se que em 2010 o estado estava na penúltima 

posição atrás apenas de Alagoas. Em relação ao IDH, é importante mencionar que quanto 

mais perto de 1º o país, o estado ou município estiver, melhor está sua situação em relação ao 

índice. 
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Figura 8 – Ranking IDH estados brasileiros 
Fonte: ATLAS IDHM 2010. 

No gráfico da figura 9 é possível observar que há uma evolução nos números do IDH do 

estado, mas é importante analisar como essa melhora se dá de fato na vida das pessoas. Desde 

que o índice foi criado, pelas Nações Unidas (ONU), para que se tivesse um indicador 

internacional que medisse o desenvolvimento, e este índice passa a ser referência para uma 

série de atividades inclusive para obtenção de recursos, os governos “aprenderam” a trabalhar 

com ele. Os governos estabelecem políticas pontuais para melhorar alguns itens que irão 

influenciar diretamente ou indiretamente a formatação do IDH, tais políticas não 

necessariamente mudarão para melhor a vida das pessoas, são apenas para melhorar alguns 

indicadores até se conseguir o objetivo, que pode ser um financiamento por exemplo. 

Posição Nome IDHM (2010) 
1 º Distrito Federal 0.824 
2 º São Paulo 0.783 
3 º Santa Catarina 0.774 
4 º Rio de Janeiro 0.761 
5 º Paraná 0.749 
6 º Rio Grande do Sul 0.746 
7 º Espírito Santo 0.740 
8 º Goiás 0.735 
9 º Minas Gerais 0.731 

10 º Mato Grosso do Sul 0.729 
11 º Mato Grosso 0.725 
12 º Amapá 0.708 
13 º Roraima 0.707 
14 º Tocantins 0.699 
15 º Rondônia 0.690 
16 º Rio Grande do Norte 0.684 
17 º Ceará 0.682 
18 º Amazonas 0.674 
19 º Pernambuco 0.673 
20 º Sergipe 0.665 
21 º Acre 0.663 
22 º Bahia 0.660 
23 º Paraíba 0.658 
24 º Piauí 0.646 
24 º Pará 0.646 
26 º Maranhão 0.639 
27 º Alagoas 0.631 
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Figura 9 – IDH Maranhão para o período de 1991 a 2010 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 

No gráfico da figura 10, tem-se uma das variáveis que compõe o IDH, a variável renda, 

também é possível verificar que há uma evolução nos números para este item. Pode-se 

pressupor que a renda dos maranhenses está melhorando para o período analisado, mas, 

novamente, se põe a questão: esta melhoria é para todos? Ela está melhorando a condição de 

vida de todas as pessoas do estado do Maranhão? É importante observar que tal melhoria pode 

derivar de programas sociais do governo federal como o Bolsa Família, com a qual o estado é 

um dos mais beneficiados do país.Tal programa tem efeito positivo para a mudança dos 

números na variável renda, mas talvez não seja uma solução adequada a longo prazo.  

Com políticas recentes de transferência de renda, ampliação do valor real do SM, 
aumento do acesso a crédito, aumento da formalização dos trabalhadores, os 
rendimentos médios na região Nordeste têm crescido significativamente acima da 
média nacional entre 2004 e 2009, uma vez que o rendimento real nesta região 
cresceu a uma taxa próxima a 5%. Aliado a este processo de crescimento do 
rendimento real dos trabalhadores, observam-se a ampliação do emprego e o 
crescimento da formalização, isto é, de trabalhadores cobertos pelo sistema de 
seguridade social. Em 2001, perto de 45% dos trabalhadores tinham cobertura 
formal da seguridade social; em 2009, este percentual chega a quase 56% dos 
trabalhadores, num período de forte expansão do emprego formal (CARLEIAL; 
CRUZ, 2012, p. 48).  

A concentração econômica é fator determinante para que a varíável renda não seja tão 

positiva no estado. Políticas públicas adequadas poderiam fazer com que tal concentração 
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Maranhão, IDHM 
(2010), 0,639 IDH Maranhão 1991 a 2010 
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diminuisse e isso traria efeitos positivos na distribuição de renda do estado, melhorando 

sensivelmente a condição de vida das pessoas. Assim, haveria uma menor dependência de 

programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.    

 

 
Figura 10 – IDH Renda Maranhão para o período de 1991 a 2010 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 

No gráfico da figura 11, tem-se a variável longevidade, item que apresenta melhor 

índice dentre as três variáveis que compõe o IDH maranhense. É possível que tal índice seja 

derivado, em parte, da melhoria da renda, ainda que aquém do necessário, assim como um 

maior acesso ao sistema de saúde governamental, como o Programa Saúde da Família (PSF) 

que oferece uma proximidade maior com os usuários, possibilitando, assim, um melhor 

acompanhamento. 
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Figura 11 –  IDH Longevidade Maranhão para o período de 1991 a 2010 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 

E por fim, tem-se a variável educação. Ao observar o gráfico da figura 12, nota-se que 

mesmo tendo uma evolução para o período analisado, os indicadores não são nada bons. Este 

é, sem dúvida, o grande desafio para o governo maranhense, melhorar de forma consistente a 

educação do estado.   

As melhorias, observadas no gráfico da figura 12, podem dar uma falsa sensação de que 

o estado está fazendo sua parte para melhorar a educação. Neste item, é que mais se nota 

políticas pontuais, passageiras para “melhorar” a educação e com isso melhorar IDH como 

um todo. Um exemplo de tal política é a não reprovação do aluno. A lógica é até simples, 

quando há reprovação a probabilidade de evasão aumenta e se isso ocorrer irá afetar 

negativamente o IDH, para tanto o governo altera as regras educacionais. Nessa concepção, é 

praticamente abolida a reprovação do aluno, mesmo que este não tenha condições mínimas de 

avançar de ano. Tem-se, assim, uma falsa inserção destes ao mercado de trabalho qualificado, 

pois eles não terão chances de concorrer com pessoas com uma formação completa.  
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Figura 12 – IDH Educação Maranhão para o período de 1991 a 2010 
Fonte: IPEADATA; elaboração do autor. 

No gráfico da figura 13, tem-se um resumo das variáveis que compõe o IDH Maranhão 

para o período de 1991 a 2010. Dentre todas as variáveis que compõe o IDH, no estado do 

Maranhão, a  mais preocupante é a educação, pois é a partir dela que o restante pode ser 

melhor resolvido. Para tanto, é necessário que o estado formule políticas públicas sérias e 

consistentes pensando em resolver de fato o problema e não apenas implementar políticas 

para melhorar “artificialmente” indicadores sociais. A redução da concentração da economia, 

distribuindo melhor os investimentos pelo estado é condição essencial e fundamental para que 

não só a educação tenha melhorias reais, mas também a renda e a saúde de toda população 

tenham avanços. 
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Figura 13 – IDH Maranhão para o período de 1991 a 2010 
 Fonte: IPEADATA; elaboração do autor.  

Qualquer política pública séria passa, inevitavelmente, por oferecer condições dignas de 

trabalho para os professores, neste ponto não se trata apenas de melhorias salariais, mesmo 

sendo estas de extrema importância, trata-se de melhorias na infraestrutura dos prédios, em 

investimentos na qualificação dos docentes (cursos de especialização, mestrado e doutorado), 

modernização, com salas de informática com presença de professores treinados e capacitados 

para extrair o máximo do equipamento e, assim, agregar um grande número de conhecimentos 

novos para os alunos.  

Tais políticas não devem atingir resultados em curto prazo, por isso, devem ser políticas 

de Estado e não de governos, tais políticas devem ser contínuas não podem sofrer um 

rompimento no meio do processo, por isso há a necessidade de se debater para assim iniciar a 

suas implementações. Com isso, será possível falar de inclusão real das pessoas no mercado 

de trabalho, coisa que hoje é muito difícil de acontecer. 

A melhoria do IDH é, em grande medida, resultado dos investimentos feitos pelos 

governos ou incentivados por ele. Em uma economia com alto grau de concentração, com 

poucos municípios detendo a maioria da produção, a tendência é que o restante dos 

municípios não tenham recursos suficientes para investir em áreas importantes como saúde, 

educação e melhorar o nível de renda da população, melhorando, assim, a sua condição de 

vida .  
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O Maranhão é um estado que, historicamente, possui um IDH muito baixo. Em todos os 

rankings, nas informações extraídas do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), o estado sempre aparece entre os últimos colocados.  

Na figura 15, verifica-se a distribuição do IDH para os municípios maranhenses. 

Observa-se que apenas um município (São Luís), de acordo com a classificação das Nações 

Unidas (ONU), possui um IDH alto de 0,721. Setenta e quatro municípios possuem um IDH 

baixo, com uma média de 0,540 e cento e quarenta e dois apresentam um IDH muito baixo 

com uma média de 0,450. 
 

Figura 14 – Faixas de Desenvolvimento IDH PNUD 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)/ATLASBRASIL. 

 
Figura 15 – IDH dos Municípios do Maranhão 1991. 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)/ATLASBRASIL. 

 

 

 

 Faixas de Desenvolvimento  Classificação 
0,800 – 1,000 Muito alto 
0,700 – 0,799 Alto 
0,600 – 0,699 Médio 
0,500 – 0,599 Baixo 
0,000 – 0,499 Muito baixo 
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Figura 16 – IDH dos Municípios do Maranhão 2000. 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)/ATLASBRASIL. 

Na figura 16, observa-se uma melhora no IDH dos municípios maranhenses sendo que 

quatro municípios estão classificados com IDH alto com uma média de 0,730, duzentos e seis 

com IDH baixo, com uma média de 0,580 e sete com IDH muito baixo com uma média de 

0,480.  

Observa-se na figura 17, a situação dos municípios do Maranhão em relação ao IDH 

para o ano de 2010, último ano de análise feito pelo PNUD. Praticamente não há alteração em 

relação ao ano de 2000 no que se refere ao número de municípios com alta, média e baixa 

participação no IDH do estado. Em 2010, cinco municípios foram classificados como alto 

IDH com uma média de 0,720, duzentos e oito com baixo IDH com média de 0,570 e quatro 

com um IDH muito baixo com média de 0,470.  

Mesmo demonstrando evolução nos índices o estado ainda tem a maioria municípios na 

condição de baixo IDH e os municípios com IDH muito baixo estão entre os últimos no país, 

tal situação ratifica a necessidade de melhor distribuição de investimentos para, assim 

melhorar a condição de vida de toda a população. 
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Figura 17 – IDH dos Municípios do Maranhão 2010. 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)/ATLASBRASIL. 

O Brasil, a partir da década de 30, acentua o processo de concentração de sua economia, 

com destaque para as regiões sudeste e sul, consideradas  mais atrativas para o investimento 

no país. Isso faz com que as demais regiões enfrentem sérias dificuldades para crescerem e 

com tal crescimento buscarem o desenvolvimento. A participação média da região sudeste, no 

PIB brasileiro de 1939 a 2011, foi 62,92%, muito superior às demais regiões somadas, isto 

por si só já denota a grande concentração da economia no país.  

Já a partir da década de 50 há alguns debates relativos ao alto grau de concentração da 

economia nacional, principalmente pelo economista Celso Furtado, tendo como resultado de 

tais debates a implementação de algumas políticas públicas voltadas para redução da 

concentração. A partir da década de 70, observam-se reduções pequenas na participação do 

sudeste elevação pequena das regiões  Nordeste, Norte Centro-Oeste. Tais elevações se deram 

devido à criação da SUDENE, no caso do Nordeste, e isso influenciou em certa medida o 

direcionamento de investimentos para a região. Já para o Norte tem-se como fatores de 

influência a criação da Zona Franca de Manaus e a política de povoamento desencadeada pelo 

governo militar. E em relação ao Centro-Oeste o fato mais importante é a descoberta de uma 

nova fronteira agrícola, em grande medida possível devido aos avanços em pesquisas da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que desenvolveu uma semente de 
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soja propícia para o cerrado, desenvolveu técnicas se correção de sol e novas espécies de 

pastagens específicas para a característica predominante no Centro-Oeste do país. 

O Maranhão até a meados da década de 50 não era considerado pertencente à região 

Nordeste, tal condição pode ter influenciado, em algum momento, o atraso de políticas para 

mitigar, reduzir o grau de pobreza no estado.  

A economia maranhense não se diferencia tanto da nacional quando o assunto é 

concentração econômica. O estado possui 217 municípios, dos quais, em 2011, apenas 10 

municípios tinham uma participação média na economia superior a 1,0% do PIB. O restante 

dos municípios (207) tinha uma participação média inferior a 1,0%. Tal concentração é 

prejudicial ao desenvolvimento do estado, pois não há uma distribuição de investimentos por 

todo o estado e aqueles que pertencem ao “grupo dos dez” tendem a continuar atraindo o 

maior número de investimentos, aprofundando o grau de concentração.  

Um dos reflexos negativos mais evidentes, provocado pelo elevado grau de 

concentração da economia maranhense, é sua colocação no ranking dos estados brasileiros no 

IDH, o estado figura sempre entre os últimos colocados disputando a “lanterna” com os 

estados do Piauí e Alagoas. A alta concentração da economia faz com os investimentos 

sempre tenham o mesmo destino e os municípios não contemplados fiquem em uma situação 

de penúria social e econômica, não podendo investir em áreas essenciais como saúde e 

educação, limitando ou impossibilitando a busca efetiva pela melhoria da renda das pessoas e 

assim melhorar sua condição de vida.  

Entende-se que, com políticas públicas adequadas, pode-se buscar uma redução do grau 

de concentração da economia maranhense, o estado é rico em recursos naturais, possui solo 

fértil, tem localização estratégica quando se pensa em exportação, enfim, com definições de 

políticas públicas corretas, o estado tem plenas condições de reverter o quadro apresentado. 

Uma das políticas públicas que poderia ser adotada é impulsionar a formação de 

clusters agrícolas, buscando incentivar a produção já existente e de destaque nos municípios 

maranhenses, isso poderia levar à melhoria de renda da população local e com isso melhorar, 

efetivamente, a condição de vida de todos os maranhenses.  
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2 CLUSTERS 

Diante do elevado grau de concentração da economia, torna-se necessária a criação de 

alternativas econômicas para minimização dos efeitos danosos causados por vários fatores, 

dentre eles a concentração de renda, a má distribuição dos investimentos e os baixos índices 

de desenvolvimento humano. Uma das alternativas que pode ser trabalhada é a formatação de 

clusters, possibilitando, através de políticas públicas adequadas, trabalhar tais características 

com o objetivo de fomentar e qualificar a produção dos mesmos melhorando, assim, a 

qualidade de vida da população local.  

Termo em inglês que significa “blocos” ou “agrupamentos”, utilizado em vários 
contextos para designar o agrupamento de  elementos comuns para um determinado 
fim. (...) Um cluster pode ser entendido também com uma concentração 
geograficamente delimitada de negócios independentes que se comunicam, 
dialogam e transacionam para partilhar coletivamente tanto oportunidades quanto 
ameaças, gerando conhecimentos, concorrência inovadora, chances de cooperação, 
adequada infraestrutura, além de frequentemente atrair os serviços especializados 
correspondentes e outros negócios correlacionados (SANDRONI, 2005, p. 150 e 
151). 

A formação de clusters tem um importante papel na busca pelo desenvolvimento 

regional, já que, atua como catalisador não só de investimentos, mas também no 

fortalecimento das atividades da região envolvida. Haverá um direcionamento, um 

planejamento para que todas as atividades desenvolvidas na região tenham todas as condições 

de se tornarem competitivas e, assim ,prosperarem, melhorando sensivelmente as condições 

de vida da população. 

A busca pelo aumento da competitividade das regiões tem um papel muito importante 

para o avanço não só econômico, mas também social de toda população que nela se encontra. 

O agrupamento de empresas, indústrias ou de produtores em uma determinada região, pode 

levar a ganhos reais de competitividade. Embora, pareça contraditório, já que haverá vários 

"concorrentes" na mesma localidade e isso poderia levar à disputa pelos mesmos clientes. 

Quando há uma clusterização esta concorrência acaba não sendo maléfica para os 

participantes do mercado. Com a formação de clusters é possível avançar fortemente em 

termos de competitividade, pois eles estimulam a cooperação, a inovação, a especialização  e 
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a proximidade com os fornecedores, que podem fazer parte do cluster, formando redes de 

cooperação que levaram todos a um estágio superior de competitividade. 

A clusterização refere-se ao agrupamento espontâneo de empresas similares em uma 
mesma região (rua, cidade e até mesmo países), especializadas em um certo tipo de 
produto e que, por apresentarem-se agrupadas entre si, desenvolveram condições 
propícias para a criação de vantagens competitivas (...) Esse tipo de situação cria um 
ambiente de pressão que leva as empresas a uma similaridade de perfil competitivo 
grandemente potencializado, mas não exclusivamente, quando há uma tendência de 
agrupamentos espaciais em torno de um mesmo tipo de produto (SUGANO; 
SANTOS, 2000, p. 57).    

Nem todas as regiões de um país ou de um Estado possuem o mesmo grau de 

competitividade, há, muitas vezes, grandes diferenças não só em termos de renda, mas 

também sociais entre as regiões de um mesmo Estado. A busca pela elevação da 

competitividade de todas as regiões podem elevar, consideravelmente, o padrão de vida das 

pessoas, melhorando tanto o nível econômico quanto social. Nesse sentido, o agrupamento 

seja de empresas, indústrias ou de outras atividades (agricultura, pecuária, serviços...) tem um 

papel muito importante para alavancar o grau de competitividade regional, a concorrência 

entre os participantes do grupo fará com que todos sejam beneficiados. 

Uma firma isolada pode ter algum efeito sobre a criação de fatores, particularmente 
se tiver influência econômica preponderante sobre a cidade ou a região. Mas um 
grupo de rivais oferece geralmente mais estímulos, por várias razões. A competição 
entre os rivais locais se estende até esforços para cortejar e estabelecer relações com 
instituições educacionais, instituições de pesquisa e fornecedores de informações. 
Essa competição estimulará a taxa de criação de fatores. A presença de vários rivais 
não só indica a importância e potencial da indústria, fazendo com que pessoas e 
instituições a notem, como também reduz o risco do investimento na criação de 
instalações e conhecimentos especializados. Com um grupo de rivais, há vários 
empregadores potenciais para os que formam e vários mantenedores e usuários de 
instalações, programas e conhecimentos especializados. Os rivais diminuem 
mutuamente os seu poder de barganha na conquista de fatores especializados, 
promovendo e ampliando a sua oferta. A presença de vários rivais internos também 
pose aumentar o apoio político e o consenso quanto aos investimentos para a criação 
de fatores especializados pelo governo (PORTER, 1989, p. 164). 

Segundo Guimarães (2006), o conceito de cluster é atribuído a Michel Porter, que 

começa a difundi-lo através de seu livro "A vantagem competitiva das nações" (1989).  
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Um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas 
interrelacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculada por 
elementos comuns e complementares (PORTER apud GUIMARÃES, 2006, p. 59). 

O desempenho econômico de uma região depende, em grande medida, do grau de 

competição existente entre as empresas que nela se localizam. Tal competição poderá fazer 

com que as empresas tenham aumento de participação no mercado não só localmente, 

regionalmente, nacionalmente, mas até internacionalmente. A busca constante por melhoria 

em produtos e processos torna tais empresas cada vez mais competitivas e em muitos casos às 

colocam muito à frente de seus concorrentes que não se encontram na mesma região e que 

trabalham de forma isolada.  

A idéia básica de Porter é a de que a vitalidade econômica de um setor é o resultado 
direto da competitividade de indústrias locais e que, num mundo globalizado, os 
indivíduos, as empresas, as regiões e o governo devem pensar globalmente, mas agir 
localmente. Essas idéias básicas trazem, como principal implicação, a de que o 
objetivo primordial a ser perseguido é o de criar, em cada local ou região, uma 
atmosfera favorável ao desenvolvimento de atividades econômicas, de modo a 
transformar essas regiões e locais em pólos dinâmicos de atração de novos 
investimentos e de inovação (PORTER apud GALVÃO, 2000, p. 9). 

A melhoria das condições de vida da população de determinada região depende de 

inúmeras condições, no entanto, sem aumento de produtividade e da competitividade em suas 

áreas de produção tudo o mais fica difícil. A busca coletiva pelos mesmos objetivos favorece 

tanto o aumento da produtividade, quanto a formação de clusters e potencializa o crescimento 

da competitividade.  

A importância dos Clusters reside no fato de que a concorrência moderna depende 
em alto grau da produtividade e não do acesso a insumos ou da economia de escala 
de empreendimentos isolados, sendo esta produtividade dependente do grau de 
sofisticação da gestão das empresas, a qual é fortemente influenciada pelas 
condições do ambiente empresarial local vinculadas aos diferentes Clusters (SILVA, 
2004, p. 43). 

Um aspecto importante relacionado aos clusters envolve o desenvolvimento da cultura 

de cooperação, parece paradoxal, pois, em um ambiente de grande competitividade não é 

normal ter algum grau de cooperação. No entanto, uma das principais características dos 
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clusters é a geração de uma cultura cooperativa que, no limite, levará ao benefício de toda a 

coletividade. 

A literatura econômica define um cluster como um grupo de firmas interligadas e 
instituições associadas dispostas geograficamente próximas. Essas concentrações 
geográficas de firmas interligadas, produtoras de serviço ou produtos, congregam 
fornecedores especializados de insumos, provedores de serviços, infra-estrutura 
especializada, governo e instituições que oferecem treinamento, educação, 
informação, pesquisa e suporte técnico. Além de competir pelo mesmo mercado, 
também cooperam para aumentar a produtividade geral da comunidade na qual se 
inserem. Vale dizer, criam sinergias (LACERDA; LACERDA, 2004, p. 5).  

A formação dos clusters tem papel importante na busca pelo desenvolvimento regional, 

pois estimula o aumento da capacidade produtiva com elevado grau de especialização, assim 

como poderá provocar a integração de toda cadeia de produção tanto a montante como a 

jusante. Como fica claro na fala de Silva (2004) "A essência do desenvolvimento de clusters é a 

criação de capacidades produtivas especializadas dentro de regiões para a promoção de seu 

desenvolvimento econômico, ambiental e social." 

A aglomeração de atividades em determinadas regiões, cidades ou até de países podem ser 

características de um cluster. Essa aglomeração permite que se tenha uma proximidade de todos 

os agentes envolvidos no processo produtivo, o que poderá gerar uma grande sinergia entre eles, 

fazendo, assim, que se tenha um aumento da produtividade e competitividade, levando a uma 

melhoria gradual das condições econômicas e sociais da região. 

Assim, a concentração geográfica pode abranger apenas uma cidade, algumas 
cidades vizinhas, uma região de um país, o país todo e até uma rede de países 
próximos. O cluster inclui empresas de produtos ou serviços finais, fornecedores de 
insumos especializados, componentes, equipamentos e serviços. Também pode 
incluir distribuidores e clientes, fabricantes de produtos complementares, 
fornecedores de infraestrutura especializada, instituições governamentais e outras 
dedicadas ao treinamento, educação, informação, pesquisa e suporte técnico. 
Finalmente, o cluster inclui associações empresariais e outras entidades associativas 
do setor privado que apoiam seus participantes (ANDRIETTA, 2004, p. 42).  

A aglomeração de produção tem potencial para estimular toda a cadeia de valor 

envolvida no processo, ou seja, ela proporcionará ganhos tanto no encadeamento para trás 

quanto no encadeamento para frente. Tal aglomeração pode ocorrer em qualquer setor e isso 

poderia levar a ganhos, como, eficiência coletiva, baixos custos de transação e 

consequentemente ganhos de competitividade.   
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[...] correspondem à concentração espacial de firmas de um determinado setor, 
entendido em um sentido amplo (agrícolas, minerais, automotores) ou em um 
sentido restrito (vitivinícola, móveis, maçãs). Segundo esses autores, o interesse 
pelos clusters residiria não tanto na simples aglomeração de empresas de certo tipo, 
mas sobretudo no potencial que representa a presença de componentes da cadeia de 
valor em um mesmo âmbito territorial, ou seja, quando se incluem tanto as 
articulações a montante como a jusante, pois poderiam gerar oportunidades de obter-
se eficiência coletiva, baixos custos de transação e ações coordenadas 
(SCHEJTMAN; BERDEGUÉ apud GUIMARÃES, 2006, p. 59). 

Ainda mencionando a aglomeração geográfica de atividades em determinadas regiões é 

necessário ratificar que tal concentração tem como grande diferencial a difusão da diversidade 

de relações sociais, de cooperação, interdependência o que fará grande diferença em relação 

às empresas que não façam parte de um cluster. Juntas as empresas têm mais condições de 

competição tanto localmente, regionalmente e internacionalmente, pois a sinergia gerada no 

processo se torna um diferencial decisivo em mercado marcado pela forte concorrência.  

Uma característica comum, que tem sido verificada em muitos países, é a de que 
essas pequenas e médias empresas estão se aglomerando em certos locais ou regiões, 
e passando a desenvolver uma diversidade de relações sociais, baseadas na 
complementaridade, na interdependência e na cooperação. Essas aglomerações de 
empresas, chamadas de clusters, ou distritos industriais, têm tido muito sucesso em 
vários países, principalmente pelo fato de que as firmas localizadas neles estariam se 
organizando em redes (networks) e desenvolvendo sistemas complexos de 
integração - nos quais predominam, entre as firmas, vários esquemas de cooperação, 
solidariedade e coesão e a valorização do esforço coletivo. O resultado desses 
processos seria a materialização de uma eficiência coletiva, decorrente das 
externalidades geradas pela ação conjunta, propiciando uma maior competitividade 
das empresas, em comparação com firmas que atuam isoladamente no mercado 
(GALVÃO, 2000, p. 7). 

O paradoxo que parece estar presente na formação de um cluster, cooperação e 

competitividade, deve ser tratado com muita cautela, pois os componentes do cluster devem 

estar imbuídos dos mesmos objetivos, caso contrário todo o grupo correrá grandes riscos de 

insucesso.  

Entre os muitos especialistas que descrevem clusters e aglomerações similares com 
outras denominações, há um consenso de que a característica diferencial de 
constituição e manutenção de um cluster competitivo é a existência de mútua 
confiança, construída e fortalecida em um longo passado de relações sociais estáveis 
e profícuas. Há até a manifestação explícita de que, quando uma empresa se recusa à 
cooperação, ela é submetida a um processo de isolamento e até de exclusão grupal 
(GURISATTI apud ANDRIETTA, 2004, p. 44).  
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Em uma outra definição mais abrangente de cluster é possível observar a importância 

que a concentração de capacidade produtiva, propiciada pelo processo de formação dos 

clusters leva a uma especialização. Isso gera maior competitividade na região com suas 

respectivas consequências para o desenvolvimento local 

O conceito de economia externa, segundo Krugman apud Gerolamo et al. (2008) 

primeiramente desenvolvido por Alfred Marshall em seu clássico livro “Princípios de 

Economia”, publicado em 1890, envolve vantagens como fornecedores especializados de 

matéria-prima, equipamentos e serviços específicos; especialização de mão-de-obra 

qualificada e disseminação de novos conhecimentos e tecnologia.  

O aumento da produtividade é essencial para que se tenha um amplo desenvolvimento 

regional. Tal aumento deve ser estimulado pelos gestores, através de políticas públicas tendo a 

formação de clusters o ponto de partida. Muitas vezes a região já possui características de 

produção que não são amplamente trabalhadas e isso limita não só o crescimento, mas, 

também, o desenvolvimento econômico da região. É importante, portanto, observar os efeitos 

que a formação de clusters tem sobre a capacidade produtiva da região. 

Nesse sentido, destaca o efeito de localização afirmando que essa afeta a vantagem 
competitiva por meio da influência sobre a produtividade, ou, mais precisamente, 
sobre o aumento da produtividade. O crescimento da produtividade é, então, o 
principal fator de prosperidade para uma empresa ou região, e tal produtividade é, 
segundo esse autor, fortemente influenciada pela 'qualidade do ambiente de 
negócios', que, por sua vez, correlaciona- diretamente com a proximidade espacial 
(PORTER apud GUIMARÃES, 2006, p. 59).   

Vários estudos envolvendo a formação de clusters foram trabalhados por acadêmicos e 

intelectuais de todo o mundo. No entanto, o caso mais exemplar do sucesso dos clusters 

advém da chamada "Terceira Itália",  uma região historicamente muito pobre da Itália que 

evoluiu de uma economia baseada na agricultura de subsistência para uma economia  

industrial fundada sobre pequenas empresas, e transformou-se em uma das áreas mais 

prósperas, não só da Itália como da própria Europa,  por isso vem atraindo considerável 

interesse mundial. Um dos prováveis motivos do sucesso das várias pequenas empresas 

europeias, tendo como exemplo a "Terceira Itália" pode ser em função de:  

 [...] Verifica-se que, em todo o mundo, o êxito na competição não ocorre em casos 
singulares e isolados. Há algumas exceções,  mas, normalmente, o êxito competitivo 
ocorre no que eu chamo de clusters: várias indústrias e empresas relacionadas, todas 
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bem-sucedidas, atuando num mesmo local. Tenho em mente o caso da Itália, que 
lidera as exportações mundiais de calçados, e estes de alta qualidade. Porém, o que 
talvez muitos não saibam, é que a Itália também é líder mundial de muitos outros 
produtos relacionados com o calçado, como máquinas para fabricação de calçados, 
curtição e tratamento de couros serviços de design e criação de sapatos e acessórios. 
Essas indústrias se reforçam mutuamente. Conhecem-se umas às outras e dialogam 
constantemente entre si. Pressionam-se mutuamente e são invejosas umas das outras. 
E estão todas situadas na região Norte da Itália. De fato, elas fixam as tendências 
mundiais que são, depois, seguidas pela maior parte das indústrias de calçados de 
outros países. É isto que se precisa para ser competitivo, e estes clusters dão uma 
grande força (LOPES NETO apud ANDRIETTA, 2004, p. 44). 

Nesse sentido, na busca por políticas de minimização da concentração econômica do 

Estado do Maranhão, a formação de cluster agrícolas pode ser uma importante alternativa e 

dentro desta ideia, os conceitos trabalhados por Porter, Schejtman e Berdegué se adéquam 

melhor à proposta. 

As teorias mais recentes, que tratam do desenvolvimento regional envolvendo 

aglomeração, buscam além de incentivar o ganho financeiro, impulsionar os ganhos sociais, 

tendo assim, um efetivo desenvolvimento da região não só relativo ao crescimento mas 

também de desenvolvimento econômico.  

Tratar as relações entre empresas numa perspectiva ainda mais abrangente, 
considerando não apenas as relações puramente mercantis mas também aquelas 
sociais e tecnológicas que se estabelecem entre empresas situadas num mesmo 
espaço geográfico e entre as empresas e a comunidade local (CAVALCANTI apud 
GUIMARÃES, 2006, p. 58). 

A aglomeração desempenha papel fundamental na busca por desenvolvimento de 

regiões. Tal fato proporciona uma série de ganhos desde o da existência de mão de obra 

qualificada localizada, concentração de fornecedores, melhorias na infraestrutura e redução de 

custos de escala. Com isso, a região poderá atingir um alto grau de especialização, o que 

proporciona retornos financeiros importantes que podem ser convertidos em benefícios para 

toda a região em que está inserida, não se restringindo apenas a melhoria dos indicadores 

econômicos, mas, sobretudo, pelos avanços constantes e substanciais de indicadores sociais 

associados à qualidade de vida e ao bem estar da população da região. 

O importante papel da aglomeração que, segundo ele, favorece, por menores custos, 
o acesso a insumos, a serviços e a transportes, em razão de fatores tais como: ganhos 
de escala; troca de informações qualificadas e a baixo custo entre especialistas 
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(dados o convívio e a proximidade entre esses); desenvolvimento de empresas 
complementares na produção de bens e serviços; acesso à mão-de-obra 
especializada, por meio de formação e treinamento provido por organizações criadas 
e mantidas pelos próprios agentes para esses fins; incentivo ao provimento de bens 
públicos pela necessidade e demanda concentrada; maior e mais fácil acesso a 
tecnologias aplicáveis ao setor e aos métodos produtivos de fornecedores e de 
concorrentes; e facilidade para a criação de entidades representativas do setor. Há, 
enfim, o desenvolvimento de toda uma rede de fornecedores, de prestadores de 
serviços, etc., que se forma em benefício do atendimento a um aglomerado industrial 
(PORTER apud GUIMARÃES, 2006, p. 58).  

O agrupamento ou a aglomeração de empresas, de indústrias ou de setores rivais sobre 

uma determinada região gera condições propícias para a criação e a multiplicação de fatores, 

além daqueles tradicionais. 

A abordagem associada ao cluster consegue se diferenciar tanto da visão fordista 
tradicional identificada com a grande indústria de produção de massa, quanto da 
visão distritalista identificada com a pequena produção flexível. Além disso, o 
cluster está mais propriamente próximo da idéia de um “modelo”, dado assumir um 
caráter mais normativo, enquanto aqueles são mais intuitivos. O indicador claro 
desse aspecto é o fato de se encontrar com freqüência, na literatura sobre cluster, a 
solução do “diamante” proposta por Porter; uma solução forte e até certo ponto 
convincente. Desse modo, o cluster tem a vantagem de assumir uma forma menos 
difusa do que outros conceitos e estratégias de desenvolvimento regional 
(AMARAL FILHO, 2001, p. 277). 

No Brasil, sobretudo, a partir da década de 90 há uma difusão do termo cluster com o 

intuito de definir aglomerações produtivas. Há com isso, também, uma certa confusão 

conceitual entre os termos cluster, distritos industrias e arranjos produtivos locais.  

Os distritos industriais, no Brasil, geralmente são caracterizados por áreas específicas 

definidas pelo poder público, inclusive através de incentivos fiscais, para instalação de 

empresas de pequeno, médio e grande portes com o intuito de alavancar a produção local. 

O distrito industrial é uma aglomeração de empresas com especialização produtiva e 
interdependência horizontal ou vertical. Os autores esclarecem que no Brasil esta 
denominação é atribuída para territórios geográficos delimitados para a instalação de 
empresas, muitas vezes fomentados pela concessão de incentivos governamentais 
(LASTRES; CASSIOLATO apud AQUINO & BRESCIANI, 2005, p. 157). 

A aglomeração de atividades em um determinado local ou região pode provocar um 

aumento na competitividade; O teórico que primeiro percebeu este fenômeno foi Alfred 
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Marshall, ele observou que o fato de se ter atividades ou empresas reunidas no mesmo espaço 

possibilitaria ganhos e vantagens externas comuns, o que levaria ao crescimento e 

desenvolvimento da região. 

O outro termo bastante utilizado, no Brasil, e que muitas vezes confunde-se com o 

termo cluster é o arranjo produtivo local (APL), ambos são usados muitas vezes para definir 

uma aglomeração de atividades ou de empresas.  

2.1 Arranjos Produtivos Locais (APLs) 

Os APLs, a partir de 1990, tomaram grande força no que se refere à promoção do 

desenvolvimento regional, isso em grande medida ocorre por falta de políticas direcionadas 

para a promoção do desenvolvimento regional. Com isso, abre-se espaço para o surgimento de 

novas ideias que tem como objetivo o desenvolvimento de regiões, a partir de então busca-se 

através de exemplos internacionais bem sucedidos como o da “Terceira Itália” alavancar o 

processo de desenvolvimento regional no Brasil. Neste sentido, a criação ou desenvolvimento 

de APLs, dadas as devidas ressalvas, são de extrema importância para a obtenção de 

vantagens competitivas da região onde está inserida, o que pode possibilitar inclusive a busca 

de mercados externos. Há, no entanto, ainda uma certa confusão quando se fala de cluster e 

APL. Os APLs vão além da aglomeração de atividades ou empresas ou localização geográfica, 

há um certo encadeamento das atividades envolvidas em todo o processo, há sobretudo, um 

sistema local de inovação o que permite que todos os envolvidos possam obter ganhos devido 

as APLs, outro ponto importante em relação às APLs é estas geralmente tem como foco 

pequenas unidades produtivas. Já em relação aos clusters a característica principal trata dos 

ganhos de competitividade que os participantes dos clusters obtém no processo. Tal ganho se 

deve em grande medida ao aumento da especialização que envolve o processo de aglomeração 

da produção. . “O que torna os clusters potencialmente benéficos para a competitividade é o 

fato de existirem oportunidades para se obter eficiências coletivas, derivadas de economias 

externas e desenvolvimento de ações conjuntas” (SCHMITZ apud GEROLAMO et al., 2008, 

p. 353). 

O conceito de arranjo envolve uma variedade mais ampla de relações externas, indo 
além da simples aglomeração espacial de firmas. Embora a proximidade geográfica 
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seja uma condição essencial para a formação de arranjos produtivos, a 
competitividade das firmas integrantes depende da sintonia construída com agentes 
direta ou indiretamente vinculados à atividade econômica predominante (SERRA; 
PAULA, 2015, p. 7). 

A formação de um APL não relaciona-se  apenas a empresas, indústrias ou algo do 

gênero. Não há, também, requisitos obrigatórios para que seus componentes sejam, 

necessariamente, do mesmo porte, ao contrário, é interessante que tenham características 

diferentes para que assim possam enriquecer o processo de cooperação e possam alavancar o 

desenvolvimento de toda região de inserção.  

De forma mais genérica, um APL pode ser entendido como um grupo de agentes 
“orquestrados” por um grau de institucionalização explícito ou implícito ao 
aglomerado que buscam como finalidade, harmonia, interação e cooperação, não 
esquecendo, vale repisar, que estes elementos ocorrem num ambiente competitivo, 
no qual há sujeitos com distintos graus de poder e com projetos territoriais diversos 
e muitas vezes antagônicos. Além disso, sem correr o risco de redundância, é de 
bom alvitre destacar que o termo se refere à concentração de quaisquer atividades 
similares ou interdependentes no espaço, não importando o tamanho das empresas, 
nem a natureza da atividade econômica desenvolvida, podendo esta pertencer ao 
setor primário, secundário ou até mesmo terciário, variando desde estruturas 
artesanais com pequeno dinamismo, até arranjos que comportem grande divisão do 
trabalho entre as empresas e produtos com elevado conteúdo tecnológico. Como 
resultado desta conformação sócio-econômica e geográfica assiste-se ao aumento da 
capacidade competitiva das empresas através da “eficiência coletiva” e, 
consequentemente, do setor, da cadeia produtiva e da região (COSTA, 2010, p. 127-
128). 

O termo APL é amplamente usado para designar qualquer tipo de aglomeração 

produtiva, no entanto, dentre as várias tentativas de conceituar um arranjo produtivo local e 

para poder formular políticas públicas para o fomento dos arranjos é necessária uma definição 

conceitual feita pelo próprio governo. É importante observar que a definição de APL pelo 

Governo Federal refere-se apenas a pontos mínimos a serem considerados para que um APL 

seja considerado como existente. Mesmo com a tentativa do Governo Federal em criar algum 

tipo de critério para definição de APLs é importante mencionar que os estados poderão adotar 

conceitos e critérios diferentes, daí a importância de se buscar unificar os vários conceitos e 

critérios existentes. 

Na esfera governamental, o termo utilizado é APL (Arranjo Produtivo Local) e sua 
existência é reconhecida a partir da presença de um conjunto de variáveis (MDIC): 
• concentração setorial de empreendimentos no território; 
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• concentração de indivíduos ocupados em atividades produtivas relacionadas com o 
setor de referência do APL; 
• cooperação entre os atores participantes do arranjo (empreendedores e demais 
participantes), em busca de maior competitividade; 
• existência de mecanismos de governança; 
• podem incluir de pequenas, médias e grandes empresas. 
A definição utilizada compreende todo aglomerado produtivo de um determinado 
tipo de produção, localizado em uma certa área geográfica, qualquer que seja a 
quantidade de empresas e de produção, e a extensão das relações entre as 
organizações participantes (IACONO; NAGANO, 2007, p. 40). 

Os arranjos produtivos buscam maximizar a interação entre os agentes para, assim, 

ampliar a competitividade das atividades ampliando o mercado e proporcionando melhorias 

para toda a região, gerando mais emprego, renda, melhorias nas condições de trabalho, de tal 

modo  a proporcionar melhorias na educação. Junto com o conceito de APL é importante 

observar que há um forte incentivo à cooperação durante o processo produtivo, isso se tornará 

essencial para os ganhos de competitividade.  

Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais, com foco em 
um conjunto específico de atividades econômicas e que apresentam vínculos e 
interdependência. Geralmente, envolvem a participação e a interação de empresas – 
que podem ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de 
insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, 
clientes, entre outros - e suas variadas formas de representação e associação. 
Incluem, também, diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: a 
formação e capacitação de recursos humanos, como escolas técnicas e 
universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e 
financiamento (LASTRES et al. apud DALLA VECCHIA, 2006, p. 35). 

A cooperação entre os componentes do APL é o divisor para que se tenha todo o avanço 

desejado, fator que possibilita o desenvolvimento de toda região. Tal cooperação 

proporcionará uma melhoria não só na eficiência mas na competitividade de todos os 

envolvidos no arranjo. 

A cooperação no interior do aglomerado permite, então, às pequenas empresas 
atingirem eficiência e flexibilidade, obtidas mediante a especialização em fases do 
processo de produção e pelo inter-relacionamento entre as unidades produtivas, e 
dessas com o ambiente local (COSTA; COSTA, 2005, p. 12). 

Um componente importante para o bom desempenho do arranjo produtivo é o 

envolvimento de todos os agentes econômicos e sociais locais. Sem essa participação fica 
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muito complicado avançar e atingir objetivos como a melhoria generalizada das condições de 

vida de toda população da região com mais emprego de qualidade e renda.  

Crucial para o estabelecimento dos APLs é a presença de uma “cola social”, oriunda 
de redes de relacionamentos entre empresas semelhantes e entre estas e seus 
fornecedores e provedores de serviços locais, do papel das instituições de ensino, 
pesquisa e associações regionais. Tal rede tem relevante impacto sobre os processos 
de cooperação e competição, criação e difusão de conhecimento dentro da 
aglomeração. Essas características são fundamentais para determinar se, de fato, 
uma aglomeração se enquadra nessa classificação (VASCONCELOS et al., 2005, p. 
19). 

Um outro ponto fundamental para o entendimento do arranjo produtivo é a definição de 

território. É importante mencionar que não se trata apenas de determinação de área geográfica, 

dimensão concreta ou material, envolve outras questões como as relações sociais e 

econômicas.  

O Arranjo Produtivo Local compreende um recorte do espaço geográfico (parte de 
um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras, etc.) que 
possua sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, econômicos, políticos, 
ambientais ou históricos) (CALDAS et al., 2005, p. 8). 

Como já mencionado, a cooperação entre os componentes do APL é fundamental para 

alavancar o desenvolvimento da região onde se insere. Embora haja discordâncias entre os 

componentes, diferenças de porte, de cultura, isso não poderá ser fator de desagregação, muito 

pelo contrário, deverá ser usado para fortalecer o arranjo na medida em que as diferenças, 

quando bem trabalhadas, podem enriquecer todo o processo de cooperação, que tem como 

objetivo maior a melhoria das condições de vida de toda a região e não de apenas uma ou 

algumas empresas ou atividades isoladas. 

Este conceito aproxima fortemente a visão de uma aglomeração de produtores ao 
conceito de território, como um espaço resultante de uma construção sócio-política, 
na qual há projetos discordantes, mas sinalizando pela necessidade de se construir as 
bases de um efetivo pacto territorial em prol do desenvolvimento da localidade e da 
região, sobrepujando interesses deletérios e endogeneizando centros decisórios. Ou 
seja, uma das principais vantagens do foco em APLs está no fato de ser uma 
abordagem que vai além das reducionais visões baseadas na empresa individual, no 
setor produtivo ou na cadeia produtiva, estabelecendo um nexo efetivo entre as 
atividades produtivas e o território (COSTA, 2010, p. 127). 
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Um importante fator que deve ser levado em consideração, nos APLs, é que com a 

união dos componentes do arranjo toda região tende a ser beneficiada. A cooperação e a 

integração entre os componentes provoca uma sucessão de fatos que poderão gerar melhorias 

consideráveis no padrão de vida das pessoas da região onde se insere o APL.  

Quando o sistema produtivo vai bem, o local ou a região também vai bem, por causa 
dos efeitos estruturais de encadeamento, dos multiplicadores de emprego e renda e 
dos rendimentos crescentes produzidos de dentro para fora do sistema produtivo. 
Gera-se assim um movimento de autorreforço que contribui para a sustentabilidade 
da trajetória do crescimento e expansão do sistema (AMARAL FILHO, 2011, p. 
192). 

Os APLs têm papel fundamental na alavancagem da competitividade da economia da 

região na qual estão inseridos. O bom desempenho dos arranjos envolve, além da prática da 

cooperação entre os componentes, uma coordenação adequada que pode ser feita tanto pelo 

poder público quanto pelo setor privado.  

No caso de governança local exercida pelo setor público, destacam-se ações visando 
a criação e a manutenção de organismos voltados à promoção do desenvolvimento 
dos produtores locais, como centros de formação profissional e treinamento de mão-
de-obra, centros de prestação de serviços tecnológicos, e agências governamentais 
de desenvolvimento. Diversos estudos de casos ressaltaram a importância desse tipo 
de apoio do setor público às atividades do setor produtivo local. Em contraste, nos 
casos em que há governança local privada destaca-se o papel das associações de 
classe e de agências locais privadas de desenvolvimento. Essas instituições atuam 
como elementos catalisadores do processo de desenvolvimento local por meio de 
ações de fomento à competitividade e de promoção do conjunto das empresas. O 
papel importante dessas instituições já foi comprovado por vários estudos 
(SUZIGAN, 2007, p. 429). 

Os arranjos produtivos locais, a partir da década de 90, são cada vez mais presentes no 

debate sobre políticas de desenvolvimento regional, um debate que ganha espaço em grande 

medida devido à falta de políticas industriais macro por parte dos governos federal, estadual e 

municipal. O debate fica mais enriquecido, a partir de 2004, quando o governo federal institui 

o Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos Locais (GTP-APL), composto por 

mais de vinte instituições nacionais, tendo como objetivo maior articular e coordenar esforços 

no sentido de alancar a competitividade dos componentes dos arranjos. Com isso, passa-se a 

ter cada vez mais sugestões de políticas públicas direcionadas a estimular os potenciais 

arranjos produtivos pelo Brasil.  
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Pelo potencial que apresentam do ponto de vista de políticas de desenvolvimento 
local, ou mesmo regional, com elementos de políticas industriais, as aglomerações 
geográficas e setoriais de empresas vêm crescentemente sendo objeto de políticas 
públicas. Por meio da coordenação de ações entre os agentes privados, as ações de 
políticas visam melhorar as condições locais para o crescimento das empresas, 
incentivo a investimentos, desenvolvimento tecnológico, aumento de exportações e, 
sobretudo, aumento do emprego e da renda local ou regional (SUZIGAN, 2006, p. 
14). 

Os APLs além de fomentar, alavanca a competitividade no setor no qual atua, assim 

como gerar uma série de outros benefícios para os seus componentes, como economia externa 

derivada de compras coletivas, melhoria no nível educacional devido ao surgimento de 

centros de ensino voltados para atividade do arranjo, tudo isso leva ao aumento da 

competitividade e a eficiência dos arranjos. 

Além das economias externas incidentais, entretanto, os agentes locais (empresas e 
instituições) podem reforçar sua capacidade competitiva por meio de ações 
conjuntas deliberadas, tais como compra de matérias primas, promoção de cursos de 
capacitação gerencial e formação profissional, criação de consórcios de exportação, 
contratação de serviços especializados, estabelecimento de centros tecnológicos de 
uso coletivo, cooperativas de crédito, entre outros. A conjugação das economias 
externas incidentais com as obtidas por ações conjuntas deliberadas resulta na 
chamada “eficiência coletiva”, principal determinante da capacidade competitiva das 
empresas locais (SCHMITZ; NADVI apud SUZIGAN, 2006, p. 4). 

Embora os APLs sejam potenciais estimuladores da competitividade na região na qual 

se inserem, é necessário se ter alguns indicadores para avaliar não só o seu desempenho como 

também se há, efetivamente, condições de se implantar um APL na região potencial. Em 

princípio, não há a necessidade de se ter indicadores complexos, pois isso, em grande medida, 

pode inviabilizar o estudo do desempenho, o que, no limite, pode impedir que um APL 

potencial deixe de ser implementado, fator que  inviabiliza a um grande número de pessoas  

condições de ter melhorias reais e sustentáveis em sua condição de vida. 

Levando em consideração estas ressalvas, para facilitar a análise, sugere-se que os 
indicadores sejam apresentados em seis grupos, quais sejam: 
1. Caracterização do território; 
2. Caracterização produtiva; 
3. Infraestrutura do conhecimento; 
4. Infraestrutura institucional 
5. Aprendizagem, cooperação e inovação; 
6. Desempenho (CASSIOLATO, 2012, p. 20). 
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No Brasil, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio 

(MDIC), em 2014, havia 667 APLs catalogados, sendo que havia presença de arranjos em 

todos as vinte sete unidades da federação. 

 

 
Figura 18 – Número de APLs no Brasil (2014). 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. Elaboração do próprio autor.  

Observa-se, através do gráfico da figura 18, que os estados de Minas Gerais e São Paulo 

são os que mais tem APLs, 62 e 61 respectivamente, seguidos por Rio Grande do Norte com 

49 e Goiás com 43. Ainda, segundo os dados do MDIC, a grande maioria dos APLs é voltada 

para agricultura, ou setor primário.  

O estado do Maranhão possuía, em 2014, treze APLs catalogadas no MDIC. A grande 

maioria ,também, está no setor primário e com presença mais intensa no centro Norte do 

estado. Os APLs, no estado, envolvem 95 municípios, 43,77% do total. A distribuição 

geográfica das APLs no estado do Maranhão pode ser vista no apêndice A. 
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Figura 19 – APLs no estado do Maranhão (2014). 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. Elaboração do próprio autor. 

O estado do Maranhão possuía, em 2014, treze APLs sendo as suas localizações com 

mais intensidade no centro Norte do estado. A participação do estado, em relação ao Brasil, 

foi de 1,94% para o período. Há a necessidade de se verificar como foram estruturados tais 

APLs e como estão seu  andamento, o que não é, neste momento, objeto de estudo deste 

trabalho.  

Na formatação de um APL é necessário analisar todas as possibilidades. Nesse sentido, 

há uma crescente importância para os estudos envolvendo o tema, e isso  se deve à 

importância que tal tema tem  ao estimular o desenvolvimento econômico e social das mais 

variadas regiões pelo Brasil e pelo mundo. Existem duas formas de se implementar um APL: 

Há, basicamente, dois mecanismos de elaboração de políticas locais para APLs. O 
primeiro mecanismo é denominado “de cima”, por referir-se a uma fase 
constitucional, em que são estabelecidos os princípios gerais de aceitação dos 
caminhos de convergência entre os atores e também o tipo de processo decisório a 
ser adotado para as escolhas coletivas. O segundo mecanismo é denominado “de 
baixo”, pois requer capacidade dos atores para promoverem ações que possibilitem a 
efetiva entrada e participação de todos (CASAROTO apud BARROSO; SOARES, 
2009, p. 1441-1442). 

Uma política de “cima para baixo” tem o grande risco de não obter o resultado almejado, 

pois ela pode não levar em consideração as características específicas da região como a 

cultura por exemplo, não há como padronizar as regras para todos os APLs, é necessário levar 

em consideração as particularidades das regiões onde estão inseridas. Neste sentido, é 

Qte. APLs APLs Qte. Municípios Município Polo 
1 Apicultura 12 Santa Inês 
2 Avicultura 3 Chapadinha 
3 Avicultura 5 Porto Franco 
4 Babaçu 14 Bacabal 
5 Cachaça 10 São João dos Patos 
6 Caju 3 Barra do Corda 
7 Hortifruti 3 São Luís 
8 Leite 10 Bacabal 
9 Leite 4 Imperatriz 

10 Mandioca 6 Pinheiro 
11 Ovinocultura 9 Chapadinha 
12 Piscicultura 9 Pinheiro 
13 Turismo 7 São Luís 
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importante desenvolver novas políticas que visem o desenvolvimento regional e que não fique 

somente atreladas a políticas que tenham a questão fiscal como principal meio de alavancar o 

desenvolvimento. 

2.2 As Novas Políticas de Desenvolvimento Regional 

Na busca pela política de desenvolvimento regional mais adequada para fomentar a 

promoção do equilíbrio entre as regiões, deve-se observar o que já foi feito em termos de 

política regional, assim com deve-se atentar ao que está sendo estudado e trabalhado no 

presente.  Nesse sentido, algumas políticas, tidas como extremamente eficientes, podem ser 

questionadas, uma delas, ainda regularmente utilizada no Brasil, e que provoca distúrbios nas 

relações entre os estados nacionais, são os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, 

isoladamente, não apresentam condições de manutenção de investimentos a longo prazo de 

forma sustentável, além de gerar a chamada "guerra fiscal" entre os estados, o que, de forma 

macro, acaba sendo um "jogo de soma zero", pois ao atrair um determinado investimento, 

muitas das vezes, na prática,  retira-se investimento de outro estado, portanto, gera-se 

emprego, renda e amplia-se investimento em uma determinada região em detrimento da 

extinção de emprego, queda de renda e redução de investimento em outra região.  

Uma outra questão. relativa aos incentivos fiscais para atração de investimento. diz 

respeito ao fato de que, quando tais incentivos acabarem e não forem renovados, o investidor 

pode buscar uma outra região que lhe ofereça melhores condições, inclusive incentivos fiscais, 

isso é possível devido a uma grande mobilidade de capitais e uma facilidade de deslocamento 

em termos de logística de transportes e comunicações. Outra questão referente aos incentivos 

fiscais é que eles podem gerar um conflito dentro do sistema produtivo local na medida em 

que novos investimentos serão beneficiados ao passo que os que já estão instalados a mais 

tempo não terão a mesma condição, isso gerará uma competição desigual.  

E, por fim, os incentivos fiscais, sobretudo no Brasil, são voláteis, isto é, dependem 

muito da condição fiscal do Estado, tem-se vários exemplos ao longo da história econômica 

de incentivos dados em determinados momentos e, depois, diante de uma dificuldade de caixa, 

o governo retira o benefício deixando as empresas, até então beneficiadas, em condições de 

grande dificuldade.  
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O mecanismo da renúncia fiscal, uma vez praticado isoladamente dentro do conjunto 
de possibilidades de políticas públicas estaduais, pode ser interpretado, do ponto de 
vista sistêmico e estrutural, como instrumento insuficiente e insustentável na 
promoção do desenvolvimento endógeno da economia local. Isso significa que tal 
instrumento, isoladamente, não tem força suficiente para criar um sistema produtivo 
local coerente e sustentável. Pelo contrário, utilizado exclusivamente, o instrumento 
da renúncia fiscal pode apenas criar um amontoado de empresas sem ligações 
orgânicas entre si e com o local e, se desprovidas de infra-estrutura e externalidades 
generalizadas [Krugman (1995)], podem facilmente desaparecer com o tempo, 
principalmente por falta de condições propícias à geração de aglomerações e de 
rendimentos crescentes (AMARAL FILHO, 1996, p. 47). 
 

O debate atual sobre desenvolvimento envolve outras questões. Além da questão fiscal, 

há uma preocupação com as chamadas falhas de mercado. Tais falhas tem influência direta no 

comportamento do crescimento econômico em longo prazo, o que por sua vez terá impacto 

direto no desenvolvimento. As falhas de mercado estão associadas, principalmente, a difusão 

de tecnologias e informação, infraestrutura, e educação e qualificação da mão-de-obra, tais 

falhas tem papel preponderante no desenvolvimento de um país ou de uma região. Nesses 

termos, o Estado tem papel fundamental na geração das condições adequadas para o fomento 

do desenvolvimento, isso passará por ampliação de investimentos públicos, desconcentrados, 

em tecnologia, educação e, por outro lado, poderá investir isoladamente ou com parceiros 

privados em infraestrutura, o que dará em médio e longo prazo, condições de se desenvolver 

de forma sustentada e sólida. 

As novas políticas de desenvolvimento regional têm um espectro de atuação bem 
mais amplo e qualitativo do que apenas a liberação de recursos financeiros para 
determinadas atividades. Elas consistem na intervenção do Estado, através dos 
órgãos de desenvolvimento, na criação de um ambiente econômico que tenha os 
requerimentos necessários para que as atividades econômicas nele inseridas sejam 
capazes de competir no nível internacional. Mais especificamente, a tendência 
internacional de políticas regionais mostra que o desenvolvimento de clusters de 
base regional ou local e, sobretudo, os investimentos em pequenas e médias 
empresas localizadas nestes ambientes são estratégias que podem efetivamente 
promover uma maior geração de emprego e renda e efeitos linkages sobres outras 
atividades econômicas (BARROS, 2002, p. 776-777). 

Os formuladores de políticas de desenvolvimento regional, na década de 1960, já 

tinham estudos sobre a existência de falhas de mercado, no entanto, não aprofundaram os 

debates para que pudessem, já naquela época, fazer parte efetiva das políticas de fomento ao 

desenvolvimento e, consequentemente, reduzir as disparidades entre as regiões.  
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Houve uma opção pelo caminho dos incentivos fiscais que, atuando de forma isolada, 

não atingem o objetivo de se atingir um equilíbrio entre as regiões de forma sustentada. 

Somente nos últimos anos, é que o tema "falhas de mercado" passa a ser trabalhado como 

opção real para a redução das diferenças regionais, pois entende-se que para reduzir de forma 

sustentada, sobretudo, em longo prazo é necessário resolver problemas como, qualificação da 

mão-de-obra, difusão de tecnologia e informação e infraestrutura. 

2.3 Para Promoção de Políticas de Desenvolvimento Regional 

As desigualdades entre regiões é um problema que o Brasil convive  a muitas décadas, 

há momentos em que essa desigualdade tende a aumentar e em outros momentos tende a 

diminuir. A questão é extremamente grave, pois as disparidades regionais trazem graves 

consequências para toda sociedade, é importante mencionar que tais diferenças se dão em 

todos os níveis, não acontecem somente entre as regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste, há grandes disparidades em regiões dentro de um mesmo estado e, em casos mais 

graves, há grandes disparidades até mesmo nos municípios brasileiros.  

Há portanto, uma necessidade premente de se trabalhar políticas que visem a mitigar o 

problema dando condições a todas as regiões de terem um grau de desenvolvimento que 

melhore a qualidade de vida de toda a população.  

Tanto da perspectiva pessoal quanto da espacial, a economia brasileira caracteriza-se 
por apresentar os níveis mais altos de desigualdade no contexto internacional. Aqui 
estão presentes estruturas produtivas, relações de trabalho, condições de vida e 
possibilidades de acesso da população aos bens e serviços básicos os mais 
diferenciados. Isso é válido tanto se são consideradas as grandes regiões brasileiras 
tradicionais (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), quanto se consideram as 
desigualdades no interior da cada uma dessas regiões (GUIMARÃES, 1997, p. 46). 

O Brasil tem como sério problema, a existência e persistência de grandes disparidades 

regionais. Embora o país tenha implementado, de forma objetiva, uma política de 

desenvolvimento regional, desde a década de 60, o índice de concentração da economia 

brasileira ainda é muito alto para as regiões Sudeste e Sul, como apresentado no primeiro 

capítulo deste trabalho. Um alto grau de concentração econômico apresenta consequências 
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importantes para toda a sociedade, há um dano à operação perfeita de toda a economia, bem 

como danos de ordem política, econômica, institucional e principalmente social. 

A questão regional brasileira atravessa todas as escalas do regional e do urbano. Ou 
seja, há desigualdades de renda, de estrutura produtiva, do padrão da divisão social 
do trabalho na escala macrorregional com consequências nas demais escalas meso e 
microrregionais. Estudos de convergência de renda em âmbito estadual têm 
mostrado, no melhor dos casos, uma lenta redução das desigualdades e, na maioria 
dos estudos, convergência para clubes ou grupos de estados. Por outro lado, também 
há uma evidência, em âmbito internacional, de que as desigualdades tendem a se 
acentuar em escalas menores (CARLEIAL; CRUZ, 2012, p. 7). 

A diferença entre regiões pode levar ao extremo questões como o desejo de 

desmembramento, ou seja, pode estimular o debate de separatismo. Pode, nesse processo, 

gerar um alto grau de antipatia entre as regiões ricas e as consideradas pobres e atrasadas, com 

isso tem-se uma elevação nas tensões sociais o que dificultará a governabilidade.  

Também tem-se um movimento de migração, que pode ser em maior ou menor escala, 

dependendo da situação econômica e social vivida pela região menos desenvolvida. Tal 

migração poderá gerar um aumento de demanda por serviços nas regiões mais desenvolvidas. 

Serviços como saúde, educação, segurança, transportes, habitação, saneamento, 

abastecimento de água, distribuição de energia terão maior demanda em virtude do aumento 

populacional.  

Há, portanto, a necessidade de se desenvolver políticas que proporcionem aos migrantes 

sua permanência em sua região de origem, onde eles possuem seus vínculos familiares e 

afetivos. Tais políticas devem levar em conta as características da economia local, ou seja, 

deve estimular, com o uso de técnicas adequadas, a melhoria de infraestrutura, apoio à 

comercialização, a produção daquilo que já é naturalmente produzido na região, assim se tem 

uma maior facilidade de assimilação e aceitação, por parte da população, da proposta de 

política de desenvolvimento da região, fato que é de extrema importância para o sucesso da 

política. 

Migrações de mão-de-obra constituem uma forma reconhecidamente importante de 
redução de disparidades regionais e de aceleração de processos de convergência. 
Todavia, diante das proporções em que tais migrações internas aconteceram, e 
reconhecendo-se que muitas áreas de atração de migrantes já alcançaram o seu ponto 
de saturação, os governos de vários países desenvolvidos mudaram a orientação de 
suas políticas sociais e espaciais, promovendo iniciativas mais sensatas, que operam 
no sentido de levar o trabalho aonde está o trabalhador (work to labour policy, como 
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denominam os planejadores ingleses) ao invés de levar o trabalhador aonde está o 
trabalho (labour to work policy) (GALVÃO, 1998, p. 764). 

É importante que os formuladores de políticas regionais tenham em mente que, ao 

elaborarem determinada política, precisam analisar o impacto da mesma sob uma ótica macro 

e não apenas olhando somente para a região que a priori será beneficiada. As diferenças entre 

as regiões impõe um alto custo social e econômico a toda sociedade, sendo extremamente 

danoso para o processo de desenvolvimento de um país ou de um estado.   

O Brasil é um país continental e com muitas particularidades em todas as áreas, desde a 

cultural até a econômica. No campo econômico, há grandes disparidades entre as regiões 

(Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste), sendo que as regiões Sul e, sobretudo, a 

Sudeste despontam como as principais economias do país, onde estão as grandes empresas, os 

grandes conglomerados industriais e, por consequência, onde se tem um nível de renda mais 

elevado. Houve vários movimentos no sentido de se reduzir o grau de concentração da 

economia nacional, tendo como um de seus primeiros e principais pensadores Celso Furtado 

que pensou e estruturou e presidiu a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste), região que apresentava naquele momento um grande atraso em relação ao sul do 

país.  

Essa discrepância entre o crescimento das diversas regiões brasileiras resultou em 
debates políticos e acadêmicos sobre a necessidade de se criar políticas públicas para 
reduzir a desigualdade entre as diversas regiões brasileiras. Demandas por ações do 
governo federal de estímulo da desenvolvimento econômico originava-se em regiões 
com menor participação no PIB nacional, como o Nordeste e o Norte. Esse debate 
começou a ter maior repercussão em meados da década de 1950, coincidindo com 
um período de grande desnível entre o crescimento econômico das diversas regiões 
brasileiras e de conjuntura adversa no Nordeste. A década de 1950 foi 
particularmente difícil para o Nordeste. Marcada por duas grandes secas – em 1952 
e em 1958 –, a região, que detinha um terço da população do país, parecia fadada ao 
subdesenvolvimento e ao descaso do poder público. Este quadro se opõe ao Centro-
Sul, que registrava um desenvolvimento industrial ascendente e uma economia em 
expansão. As ações em favor da região Nordeste limitavam-se a obras esporádicas e 
de caráter paliativo. Esta situação motivou a criação do Grupo de Trabalho para o 
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), entidade ligada diretamente à Presidência 
da República, responsável pela elaboração de um plano de trabalho em favor da 
região em 1957. Isto posteriormente resultaria na criação da Superintendência para o 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (MONTEIRO et al., 2012, p. 134). 

Um dos maiores, se não o maior, estudioso sobre os problemas do Nordeste, Celso 

Furtado, através de suas obras realizou ao longo se sua vida inúmeros estudos, nos quais 
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levantava o diagnóstico dos problemas relativos à economia nordestina, assim como sugeria 

propostas reais para redução das disparidades, principalmente em relação ao centro-sul.  

Com base nessa atualização da análise do quadro nordestino, Furtado monta a 
estratégia que integrará a parte final do documento do GTDN. Quatro linhas básicas 
e um complemento estratégico eram então expostos no que chamou de Plano de 
Ação e que iluminou o início de sua atuação à frente da SUDENE. A primeira linha 
era a de promoção da industrialização no Nordeste, tal como as políticas públicas o 
faziam no Centro-Sul. A esperança era que a nova indústria nordestina fosse 
organizada por empreendedores regionais e usasse as matérias-primas do próprio 
Nordeste. Do lado político, se estaria criando uma nova classe dominante, menos 
conservadora que as tradicionais oligarquias agrárias. Para isso era preciso dotar a 
região de uma boa infraestrutura de energia e transportes, pelo menos. Enquanto 
chefiou a SUDENE, os Planos Diretores da autarquia reservaram a maior parte dos 
investimentos para esse fim. Era preciso também conhecer melhor as 
potencialidades regionais, especialmente seus recursos naturais [...](BABCELAR; 
SANTOS, 2009, p. 195). 

Nesse sentido, observa-se que há uma discussão antiga sobre como reduzir as 

desigualdades regionais, vários importantes pensadores já se debruçaram sobre a questão 

propondo alternativas que levassem à melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade. A 

execução de políticas adequadas  que revertam o processo de desenvolvimento desigual 

poderá levar à uma coesão social e territorial em todo o país permitindo assim o aumento do 

bem estar social e melhoria da qualidade de vida de toda população, independentemente de 

ser Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste ou Sudeste. Para que tal objetivo seja atingido é 

importante ter bem claro quais são as necessidades de cada região, dado que as diferenças 

entre as grandes regiões já são bastante perceptíveis, há também as diferenças intra regiões. 

No caso do Nordeste os estados de Pernambuco, Bahia e Ceará possuem uma melhor 

condição quando comparados aos outros seis estados da região, sobretudo, em relação ao 

Maranhão, Piauí e Alagoas, estados que se encontram nas últimas colocações quando se tem 

os índices sociais como parâmetro. Além das diferenças intra regiões, como apresentado 

acima, há também as diferenças das regiões dentro de um mesmo estado, há aqueles 

municípios que possuem mais destaque, via de regra os municípios onde estão instaladas as 

capitais, e há os municípios que tem pouca ou nenhuma expressão econômica, mas que 

apresentam grandes demandas sociais. 

A visão de desenvolvimento regional desconhece as especificidades regionais e a 
articulação inexorável entre espaços regionais e espaço nacional, as políticas 
recomendadas para a correção dos desequilíbrios são, na maioria das vezes, inócuas 
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ou paliativas. Elas atuam sobre os efeitos e não sobre as causas desses 
desequilíbrios. Assim, as evidências parecem indicar que as visões 
compartimentadas e despolitizadas sobre a questão regional e a falta de percepção da 
lógica estruturante dos setores/segmentos - as duas faces da mesma moeda - não 
ensejaram a compreensão dos fenômenos reais. Por isso, não se prestaram a orientar 
terapêuticas eficazes para agir sobre eles. Torna-se, portanto, necessário rever essa 
lógica para formatar políticas de desenvolvimento para o Nordeste mais efetivas 
(LOIOLA, 2003, p. 237). 

Uma visão moderna de desenvolvimento regional deve levar em consideração as 

especificidades locais na formulação de políticas regionais. A realidade da região sul é 

diferente da região centro-oeste, que é diferente da sudeste, norte e nordeste. Há portanto, que 

se buscar alternativas concretas e possíveis para alavancar de fato o desenvolvimento regional 

e uma das teorias que mais se destacam é da do desenvolvimento endógeno. 

2.4 Desenvolvimento Endógeno 

Os problemas, sobretudo fiscais, que o Estado brasileiro vem passando nos últimos 

tempos, associado à políticas arrojadas de globalização das economias, levaram a mudanças 

sensíveis nas políticas de desenvolvimento regional. Tais mudanças passaram pela 

descentralização, redução e redirecionamento das estratégias de desenvolvimento levando a 

múltiplas alternativas para o planejamento regional.  

A busca pelo desenvolvimento regional, que levará ao avanço econômico e social, deve 

passar pela escolha do modelo de desenvolvimento. Esse modelo deriva da escolha da política 

adequada para alavancar as mudanças desejadas para promoção do crescimento e, sobretudo, 

do desenvolvimento da região.  

A escolha das políticas de fomento ao desenvolvimento regional deve levar em 

consideração o papel dos agentes locais. As teorias mais tradicionais de desenvolvimento 

regional focavam mais no aspecto localização, enfatizando, principalmente, o custo dos 

transportes. Isso, em grande medida, desprezava as características particulares de cada região, 

ou seja, não havia um aproveitamento do que as regiões já produziam, que já tinham expertise. 

Em muitos casos as decisões eram tomadas "de cima para baixo", pensadas por burocratas de 

Estado e que não levavam em conta variáveis de cada região.  
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Sendo assim, formas alternativas de desenvolvimento endógeno, considerando as 

características da região, surgem, com o intuito de proporcionar a melhoria de qualidade de 

vida de toda a sociedade. 

Do ponto de vista regional, o conceito de desenvolvimento endógeno pode ser 
entendido como um processo de crescimento econômico que implica uma contínua 
ampliação da capacidade de agregação de valor sobre a produção, bem como da 
capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente 
econômico gerado na economia local e/ou a atração de excedentes provenientes de 
outras regiões. Esse processo tem como resultado a ampliação do emprego, do 
produto e da renda do local ou da região (AMARAL FILHO, 2001, p. 262). 

O grande diferencial promovido pela teoria do desenvolvimento endógeno em relação 

às outras é que para fomentar o desenvolvimento regional quem mais conta no processo são 

os atores locais, não há mais um planejamento centralizado no governo federal, caberá aos 

estados um levantamento das condições de cada região para assim impulsionar as atividades 

locais, fazendo uso dos conhecimentos da população local. Conjuntamente a estes 

conhecimentos serão agregados novos conhecimentos, tanto de novas técnicas produtivas 

quanto de técnicas de comercialização, tudo isso com um alto grau de participação nas 

decisões da população local. É um modelo de desenvolvimento de baixo para cima, leva-se 

em consideração as condições locais para se propor uma política de desenvolvimento e não 

uma imposição de política de cima para baixo, produzida pelo governo central, que não leva 

em conta as particularidades e potencialidades de cada região.  

O modelo pode ser definido como desenvolvimento realizado de baixo para cima, ou 
seja, partindo das potencialidades socioeconômicas originais do local, no lugar de 
um modelo de desenvolvimento de cima para baixo, isto é, partindo do planejamento 
e intervenção conduzidos pelo Estado nacional (AMARAL FILHO, 1996, p. 38). 
A forma e a composição do desenvolvimento endógeno — se deve ser agrícola, 
industrial ou terciário; especializado ou não-especializado; distrito industrial 
marshalliano ou tecnopólo; etc. — devem variar de região para região ou de local 
para local, e dependem das estruturas socioeconômicas e culturais, institucionais e 
político-decisórias prevalecentes nos respectivos espaços. Embora o universo de 
valores, da região ou do local, deva permanecer receptivo às novas tendências e aos 
novos paradigmas de desenvolvimento, esse mesmo universo não deve ser cooptado 
por caricaturas ou por imitações de modelos de outras regiões (AMARAL FILHO, 
1996, p. 49). 

O modelo de desenvolvimento endógeno pode sofrer críticas de que é um modelo 

fechado, autossuficiente, isolado, no entanto, tal crítica não deve ser entendida como correta. 
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Essa análise, que a coloca como isolada, deriva do fato de que é um modelo que busca 

aproveitar o que já existe na região, fomentando, impulsionando aquilo que já possui certo 

destaque em termos de produção. Tal impulso, pode acontecer sob as mais variadas formas, 

como apoio técnico, melhoria na infraestrutura e melhorias nas regras de comercialização. 

Não há, portanto, um isolamento, há sim uma política que privilegia o desenvolvimento de 

baixo para cima e não o contrário, e é isso que leva a interpretações equivocadas em relação 

ao modelo.  

Ao contrário de ser um conceito correntemente associado ao fechamento e ao 
isolamento, ou ainda ao autocentrismo e auto-suficiência de uma determinada 
região, o desenvolvimento endógeno deve ser entendido, antes de tudo, como um 
processo de transformação, fortalecimento e qualificação das estruturas internas de 
uma região. Isso deve ser processado no sentido de criar um ambiente ótimo e 
atrativo para capturar e consolidar um desenvolvimento originalmente local, e/ou 
permitir a atração e localização de novas atividades econômicas numa perspectiva de 
economia aberta (e mesmo globalizada) e de sustentabilidade (AMARAL FILHO, 
1996, p. 45). 

A implementação de políticas de desenvolvimento regional visando à redução das 

disparidades entre regiões, que podem ser em um país, estado ou até mesmo dentro de um 

município, deve levar em consideração as características de cada região. Nesse sentido, o 

desenvolvimento endógeno expressa tais necessidades, ou seja, aproveitar as características de 

cada região privilegiando o planejamento "de baixo para cima" , no qual observa-se o que já 

se produz na região, sua cultura, as experiências da população local e agrega-se o apoio 

técnico científico, apoio logístico que proporcionará o aumento da competitividade da região. 

Por fim, independentemente de qual modelo a ser adotado para busca da redução das 

diferenças entre regiões, não se pode deixar de destacar a importância dos governos para o 

bom andamento das propostas. Neste sentido, tem-se algumas observações a respeito de 

importantes pensadores sobre o desenvolvimento regional.  

Myrdal possui uma visão negativa sobre a tendência à concentração espacial das 
atividades econômicas, pois se as forças de mercado não forem controladas por uma 
política intervencionista, a produção industrial e as demais atividades econômicas e 
culturais, tendem a se concentrar em determinadas localidades, deixando o resto do 
país relativamente estagnado (MYRDAL apud LIMA; SIMÕES, 2009, p. 14). 
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Essa concentração pode ser amenizada com a intervenção do estado, por meio de 

estratégias de desenvolvimento. Dessa feita, no entendimento de Hirschman apud Lima e 

Simões (2009, p. 21) o governo “deve prover a infraestrutura social necessária para 

impulsionar a atividade produtiva (serviços públicos, infraestrutura logística, legislação, etc.) 

e elaborar uma estratégia de desenvolvimento, induzida e indutora, com a determinação das 

áreas prioritárias para o desenvolvimento”.   

O papel desempenhado pelas instituições no processo de desenvolvimento 
econômico também é evidenciado por Jacobs (1969). Para a autora, a 
disponibilidade de capital e as agências de fomento são essenciais não apenas para o 
desenvolvimento inicial das atividades, mas também para a expansão das mesmas, 
viabilizando, inclusive, suas exportações. Se os países não criam continuadamente 
organizações para suprir o capital necessário para um novo trabalho, eles tendem a 
estagnar. Além disso, dificuldades de acesso ao capital e seu uso indiscriminado 
podem gerar problemas para o desenvolvimento econômico de longo prazo, pois 
quando o capital é direcionado a atividades não conectadas, sua capacidade de criar 
novos bens e serviços é baixa e são criados diferentes blocos econômicos que se 
tornam verdadeiros enclaves nacionais (JACOBS apud LIMA; SIMÕES, 2009, p. 
25). 

Um outro ponto a ser observado é que nenhuma política terá grandes chances de atingir 

todos os seus objetivos sem a participação efetiva do estado. Essa participação pode se dá de 

forma direta com investimentos em formação técnica científica, formulação e incentivo de 

políticas de cooperação, investimentos em infraestutura de logística, bem como através de 

incentivos fiscais, que não devem ser usados isoladamente, para empresas e setores 

interessados em fazer parte do projeto. O estado tem papel fundamental no processo de 

redução das disparidades regionais, caso não tenha um planejamento adequado, a tendência 

natural é os investimentos se concentrarem nas regiões mais ricas, onde não há tanta 

necessidade de fomentar mais investimentos, isso ao invés de reduzir a concentração da 

economia faria sim, aumentá-la. É necessário, portanto, que o estado intervenha para que 

todas as regiões possam ter condições de serem beneficiadas com as políticas de 

desenvolvimento. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Estado do Maranhão, segundo dados do IBGE, possuía uma população em 2010 de 

6.574.789 pessoas em uma área de 331.936,948 Km², distribuída em 217 municípios. O 

estado é o segundo maior estado da Região Nordeste do Brasil e o oitavo maior estado do 

Brasil. Ainda em relação à população, o estado apresentava em 2010 a maior população rural 

do país, segundo dados do IPEA 36,92% residiam em área rural e 63,08% na área urbana. Em 

termos de PIB, em 2013, era o quarto estado mais rico da Região Nordeste do Brasil e o 

décimo sétimo estado mais rico do Brasil. O estado ocupava em 2010 a penúltima colocação 

no ranking do IDH, conforme apresentado no primeiro capítulo. E por fim, a economia do 

estado é fortemente concentrada na capital São Luís que, sozinha, detinha cerca de 38,0% do 

PIB do estado e o município que está na segunda colocação tinha cerca de 4,3% do PIB.  

 

 
Figura 32 – População urbana e rural do Brasil ano de 2010 
Fonte: IPEADATA. Elaboração do autor. 

Em termos de economia o estado, em 2013, possuía o quarto maior PIB da região 

Nordeste com 9,35% de toda produção da região e a décima sétima posição em relação ao 

Brasil, com uma participação de 1,27%.  
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Figura 33 – PIB Região Nordeste ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Figura 34 – PIB Brasil ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

POSIÇÃO ESTADO PIB (Preços Correntes)igual 
a preços de mercado(2013) 

% 
(Nordeste) ACUMULADO 

1º Bahia 204.265.321 28,26 28,26 
2º Pernambuco 140.727.623 19,47 47,73 
3º Ceará 108.796.325 15,05 62,78 
4º Maranhão 67.592.890 9,35 72,13 
5º Rio Grande do Norte 51.445.700 7,12 79,25 
6º Paraíba 46.325.355 6,41 85,66 
7º Alagoas 37.223.276 5,15 90,81 
8º Sergipe 35.192.685 4,87 95,68 
9º Piauí 31.239.986 4,32 100,00 

POSIÇÃO ESTADO PIB (Preços Correntes) %(Brasil) ACUMULADO 

1º São Paulo 1.708.221.390 32,13 32,13 
2º Rio de Janeiro 626.319.607 11,78 43,91 
3º Minas Gerais 486.954.892 9,16 53,07 
4º Paraná 332.837.167 6,26 59,33 
5º Rio Grande do Sul 331.095.183 6,23 65,56 
6º Santa Catarina 214.217.274 4,03 69,59 
7º Bahia 204.265.321 3,84 73,43 
8º Distrito Federal 175.362.791 3,30 76,73 
9º Goiás 151.010.221 2,84 79,57 

10º Pernambuco 140.727.623 2,65 82,22 
11º Pará 120.948.905 2,27 84,49 
12º Espírito Santo 117.042.934 2,20 86,69 
13º Ceará 108.796.325 2,05 88,74 
14º Mato Grosso 89.123.839 1,68 90,42 
15º Amazonas 83.293.127 1,57 91,98 
16º Mato Grosso do Sul 69.117.774 1,30 93,28 
17º Maranhão 67.592.890 1,27 94,55 
18º Rio Grande do Norte 51.445.700 0,97 95,52 
19º Paraíba 46.325.355 0,87 96,39 
20º Alagoas 37.223.276 0,70 97,09 
21º Sergipe 35.192.685 0,66 97,76 
22º Piauí 31.239.986 0,59 98,34 
23º Rondônia 31.091.764 0,58 98,93 
24º Tocantins 23.778.286 0,45 99,37 
25º Amapá 12.762.338 0,24 99,62 
26º Acre 11.440.020 0,22 99,83 
27º Roraima 9.027.284 0,17 100,00 
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3.1 Metodologia 

Em relação à metodologia, foi feito um levantamento do grau de concentração da 

economia do Maranhão, através da variável PIB, com avaliação do PIB de todos os 

municípios do estado bem como sua participação percentual em relação ao PIB estadual.  

Após tal levantamento, procedeu-se ao levantamento da produção agrícola e pecuária de 

todos os municípios maranhenses, através de dados do IBGE, para assim definir os potenciais 

clusters agrícolas e pecuário do estado. Tanto os dados relativos ao PIB quanto a produção 

agrícola e pecuária do Maranhão foram levantados através do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (SIDRA).Para mapear tanto o PIB quanto dos potenciais clusters agrícolas e 

pecuário do estado, foi usado a ferramenta do Sistema de Informação Geográfica – SIG, do 

Software de cartomática Philcarto, com a classificação Jenks, classificação esta, que é uma 

forma de agrupamento que busca minimizar as diferenças entre elementos de um mesmo 

cluster e maximizar as diferenças entre clusters diferentes. A metodologia adotada tem o 

propósito principal de mapear, geograficamente, através de pesquisa documental, os 

potenciais clusters agrícolas e pecuário do estado do Maranhão.    

Em relação às políticas de desenvolvimento regional, as pesquisas foram feitas, através 

de pesquisa bibliográfica, principalmente, artigos científicos, de livros e outros materiais 

bibliográficos. 

Portanto, a pesquisa foi bibliográfica com levantamento de dados quantitativos de 

fontes secundárias e a análise foi feita através do método indutivo. 

Para melhor desenvolvimento e entendimento da pesquisa, a análise foi feita por 

produto, dos quais foram apresentados a sua localização geográfica, permitindo assim analisar 

se havia ou não possibilidade de formação de clusters agrícola ou pecuário. Em um primeiro 

momento, apresenta-se a produção total em todos os municípios do estado, posteriormente, 

para definição dos clusters potenciais, se faz um corte,  considerando apenas os municípios 

que tiveram uma produção equivalente a 1,0% ou mais de 1,0% do total produzido nos anos 

de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.  

Embora, para que se tenha uma leitura detalhada dos movimentos da produção aos 

longo dos anos, seja necessário uma análise de pelo menos quinze ou vinte anos, optou-se, até 

por limitação de informações, por um estudo de um período de cinco anos que foi de 2010 a 

2014. Mesmo sendo um período considerado como pequeno entendemos que já é possível 

detectar algumas variações de produção nos municípios pesquisados o que por sua vez 
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provoca mudanças na formação dos clusters potenciais. Para a escolha dos produtos foi 

levado em consideração produtos que apresentassem volumes de produção com maior 

representatividade em termos de quantidade (toneladas ou cabeças) no ano de 2014 e para 

ratificar a escolha dos produtos, também foi avaliado o valor da produção em Reais para o ano 

de 2014. Diante disso, foram definidos os seguintes produtos: cana-de-açúcar, soja, milho, 

mandioca, arroz e pecuária bovina. A relação completa da produção agrícola, pecuária, 

aquicultura, silvicultura, vegetal do Maranhão em 2014 está no apêndice B deste trabalho.   

 

Figura 35 – Produção agrícola epecuária do Maranhão em 2014 (R$). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

Como demonstrado na figura 35, rebanho bovino, soja, milho, mandioca e cana-de-

açúcar representam 71,4% de toda produção do estado em termos de valores monetários. 

Constata-se, portanto, a importância de tais produtos na economia maranhense. 

3.2 Cana-de-Açúcar 

A produção de cana-de-açúcar, no Maranhão, acontece em aproximadamente 100 

municípios, no entanto, boa parte deles tem uma produção muito pequena. A participação 

média do estado, em relação à produção nacional para o período analisado, foi de 0,39% do 

total produzido. O estado possui características físicas, climáticas e de logística favoráveis à 

produção da cana, mas ainda é pouco explorado comercialmente. Não há competitividade do 

produto, sobretudo, quando se tem como objetivo o mercado externo através de seus 

derivados (Açúcar e Etanol). Na maioria dos municípios a produção ainda não 

profissionalizada o que reduz a produtividade e por consequência sua competitividade. 

Quando se faz o corte percentual, que engloba municípios que tem produção igual a 1,0% ou 

maior que 1,0%, o número de municípios cai para algo entre sete e nove municípios para o 

período de 2010 a 2014. 

Produto Valor da produção (R$ mil) em 2014 Participação (%) Acumulado (%) 
Carne bovina 1.788.386 22,09 22,09 
Soja (em grão) 1.734.291 21,42 43,51 
Cana-de-açúcar 675.281 8,34 51,85 
Milho (em grão) 613.336 7,57 59,42 
Mandioca 560.042 6,92 66,34 
Arroz (em casca) 409.823 5,06 71,40 
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Figura 36 – Participação (%) da produção de cana-de-açúcar do Maranhão em relação ao Brasil. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

Em termos de produção, o estado teve uma média de 2.894.974 de toneladas para o 

período analisado. Para o mesmo período, a produção de cana-de-açúcar teve uma queda de 

16,10%, como demonstrado no gráfico da figura 37.  
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Figura 37 – Produção de cana-de-açúcar Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

A queda da produção envolve a mudança de políticas de estímulo ao setor da cana-de-

açúcar, o que fez com que os investimentos diminuíssem e consequentemente a produção. 

 

 
Figura 38 – Produção de cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2010 
Fonte: IBGE. 
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Figura 39 – Produção de cana de açúcar municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2010. 
Fonte: IBGE. 

Em 2010, nove municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 

1,0% em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 3.035.740 

toneladas de cana-de-açúcar o que correspondeu a 95,57% da produção do estado. 

 

Figura 40 – Municípios maranhenses com produção de cana-de-açúcar igual ou superior a 1,0% no ano de 2010 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São Raimundo das Mangabeiras  1.200.000 37,78 
Aldeias Altas  536.180 16,88 
Campestre do Maranhão  455.000 14,32 
Coelho Neto  371.250 11,69 
Caxias  171.760 5,41 
Ribamar Fiquene  91.000 2,86 
Codó  75.480 2,38 
Porto Franco  70.000 2,20 
Tuntum  65.070 2,05 
Participação na produção MA 3.035.740 95,57 
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Figura 41 – Clusters cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 

Figura 42 – Cluster 1 Cana de Açúcar no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Figura 43 – Cluster 2 Cana de Açúcar no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Porto Franco  70.000 2,20 
Ribamar Fiquene  91.000 2,86 
Campestre do Maranhão  455.000 14,32 
Participação produção no MA 616.000 19,39 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Coelho Neto  371.250 11,69 
Aldeias Altas  536.180 16,88 
Caxias  171.760 5,41 
Codó  75.480 2,38 
Participação produção no MA 1.154.670 36,35 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Figura 44 – Produção de cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 45 – Produção de cana de açúcar municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2011. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2011, oito municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 2.485.142 toneladas de 

cana-de-açúcar o que correspondeu a 92,96% da produção do estado. 

 

Figura 46 – Municípios maranhenses com produção de cana-de-açúcar igual ou superior a 1,0% no ano de 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 47 – Clusters cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 

 

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 1.114.000 41,67 
Aldeias Altas - MA 471.705 17,65 
Campestre do Maranhão - MA 332.002 12,42 
Coelho Neto - MA 260.628 9,75 
Caxias - MA 130.694 4,89 
Codó - MA 85.800 3,21 
Tuntum - MA 57.600 2,15 
Ribamar Fiquene - MA 32.713 1,22 
Participação produção MA 2.485.142 92,96 

Cluster  2 

Cluster 1 
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Figura 48 – Cluster 1 Cana de Açúcar no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Figura 49 – Cluster 2 Cana de Açúcar no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 50 – Produção de cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Ribamar Fiquene - MA 32.713 1,22 
Campestre do Maranhão - MA 332.002 12,42 
Participação produção MA 364.715 13,64 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Coelho Neto - MA 260.628 9,75 
Aldeias Altas - MA 471.705 17,65 
Caxias – MA 130.694 4,89 
Codó – MA 85.800 3,21 
Participação produção MA 948.827 35,49 
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Figura 51 – Produção  de cana de açúcar municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2012. 
Fonte: IBGE. 

Em 2012, sete municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 2.813.555 toneladas de 

cana-de-açúcar o que correspondeu a 93,42% da produção do estado. 

 

Figura 52 – Municípios maranhenses com produção de cana-de-açúcar igual ou superior a 1,0% no ano de 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 1.170.820 38,88 
Aldeias Altas – MA 592.270 19,67 
Coelho Neto - MA 411.340 13,66 
Campestre do Maranhão - MA 316.005 10,49 
Caxias - MA 139.490 4,63 
Tuntum - MA 108.150 3,59 
Codó – MA 75.480 2,51 
Participação produção MA 2.813.555 93,42 
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Figura 53 – Cluster cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 

Figura 54 –  Cluster Cana de Açúcar no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Aldeias Altas - MA 592.270 19,67 
Coelho Neto - MA 411.340 13,66 
Caxias - MA 139.490 4,63 
Codó - MA 75.480 2,51 
Participação na produção MA 1.218.580 40,46 

Cluster 
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Figura 55 – Produção de cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 56 – Produção de cana de açúcar municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2013. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2013, sete municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 2.737.234 toneladas de 

cana-de-açúcar, o que correspondeu a 92,84% da produção do estado. 
 

Figura 57 – Municípios maranhenses com produção de cana-de-açúcar igual ou superior a 1,0% no ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 58 – Cluster cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 1.074.108 36,43 
Aldeias Altas - MA 621.880 21,09 
Campestre do Maranhão - MA 447.417 15,18 
Coelho Neto - MA 286.200 9,71 
Caxias - MA 141.050 4,78 
Tuntum - MA 87.379 2,96 
Codó - MA 79.200 2,69 
Participação produção MA 2.737.234 92,84 

Cluster 
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Figura 59 – Cluster Cana de Açúcar no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 60 – Produção de cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Aldeias Altas - MA 621.880 21,09 
Coelho Neto - MA 286.200 9,71 
Caxias - MA 141.050 4,78 
Codó - MA 79.200 2,69 
Participação produção MA 1.128.330 38,27 
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Figura 61 – Produção de cana de açúcar municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2014. 
Fonte: IBGE. 

Em 2014, sete municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 2.474.562 toneladas de 

cana-de-açúcar o que correspondeu a 92,85% da produção do estado. 

 

Figura 62 – Municípios maranhenses com produção de cana-de-açúcar igual ou superior a 1,0% no ano de 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 907.500 34,05 
Aldeias Altas - MA 621.600 23,32 
Coelho Neto - MA 341.400 12,81 
Campestre do Maranhão - MA 331.362 12,43 
Caxias - MA 117.000 4,39 
Codó - MA 79.200 2,97 
Tuntum - MA 76.500 2,87 
Participação produção MA 2.474.562 92,85 
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Figura 63 – Cluster cana-de-açúcar municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 

Figura 64 – Cluster Cana de Açúcar no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB de 2013. ** População estimada em 2015.  

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Aldeias Altas - MA 621.600 23,32 115.027 25.823 1.942,114 

Caxias - MA 117.000 4,39 1.324.058 161.137 5.196,771 

Codó - MA 79.200 2,97 778.866 126.265 4.361,341 

Coelho Neto - MA 341.400 12,81 255.183 48.320 975,549 

Total  1.159.200 43,50 2.473.134 361.545 12.475,775 

Cluster 
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Figura 65 – Produção clusters cana-de açúcar municípios Maranhão (2010-2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

Embora o Maranhão tenha todas as condições de se tornar um grande produtor de cana-

de-açúcar, os dados, juntamente com a localização das áreas com  produção igual ou superior 

a 1,0%, demonstram que a produção se restringe a poucos municípios maranhenses, entre sete 

e nove para o período analisado.  

Com os dados levantados e com o uso da ferramenta SIG foi possível sugerir a 

formação de clusters de cana de açúcar no estado para o período de 2010 a 2014, nos quais se 

observa uma redução em termos nominais da produção, com uma queda de 34,53% no 

período, isso se dá, sobretudo, devido à redução de municípios que tem uma produção igual 

ou superior a 1,0% do total produzido no estado.  

No cluster sugerido em 2014 ,a área total seria de 12.475,775 Km² com uma população 

estimada em 2015 de 361.545 pessoas, representando respectivamente 3,76% e 5,24% de todo 

o estado e com um PIB de R$ 2.473.134,00 que corresponde a 3,66% do PIB do estado. 

É importante mencionar que os municípios de São Raimundo das Mangabeiras e 

Tuntum, que não fazem parte de nenhum dos clusters e está localizado próximo dos mesmos, 

possuem uma grande produção de cana de açúcar. Diante disso, é importante o estado 

observá-lo para também verificar a possibilidade de trabalhar uma política pública que 

contribua para o aumento de sua produtividade e competitividade.  

A produção de cana de açúcar possui algumas diferenças em relação a outros produtos, 

como mandioca e arroz. É uma agricultura que, para ser competitiva, precisa de grandes áreas. 
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Para tanto, é necessário ter características de agricultura empresarial ao passo que a produção 

de mandioca e arroz possuem aspectos de agricultura familiar e em muitos municípios de 

subsistência. Além disso, considerando a   competitividade, necessita de uma cadeia de 

produção integrada, ou seja, é necessário a existência de usinas de moagem da cana para 

transformá-la em açúcar ou etanol, para tanto é necessário pensar em políticas públicas que 

envolvam, além da parte técnica, a parte empresarial e de logística, sobretudo, se há a 

pretensão de explorar o mercado externo.  

A implantação de políticas públicas adequadas poderão fomentar o aumento da 

produtividade nas regiões que já produzem a cana, bem como estimular a produção em outros 

municípios, podendo, atrair novos investimentos em usinas para o estado o que pode gerar 

benefícios a toda população. 

3.3 Soja 

O estado do Maranhão está entre os estados que juntos formam o chamado MATOPIBA, 

(Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), região da “nova” fronteira da soja no Brasil. No 

entanto, a produção de soja, no estado, se restringe, no período de 2010 a 2014, entre 33 e 44 

municípios, sendo que os que tem produção igual ou superior a 1,0% ficam entre 13 e 15 

municípios. A participação média na produção de soja, em relação ao Brasil, foi de 2,12%, 

percebe-se que em 2013 e 2014 há uma redução na participação na produção maranhense em 

relação ao Brasil que se acontece em grande medida devido a questões climáticas. Já em 

termos de produção, a média foi de 1.598.289 toneladas. Nota-se, também, que, conforme 

demonstrado no gráfico da figura 66, houve uma evolução de 41,85% na produção para o 

período analisado.    
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Figura 66 – Participação (%) da produção de soja do Maranhão em relação ao Brasil. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

  
Figura 67 – Produção de soja Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 68 –  Produção de soja municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 69 – Produção de soja municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2010. 
Fonte: IBGE. 



 91 

Em 2010, 13 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.239.966 toneladas de 

cana-de-açúcar, o que correspondeu a 93,77% da produção do estado. 

 

Figura 70 – Municípios maranhenses com produção de soja igual ou superior a 1,0% no ano de 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 71 – Clusters soja municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 376.524 28,4736 
Tasso Fragoso - MA 265.878 20,1063 
Sambaíba - MA 111.332 8,4192 
Riachão – MA 89.540 6,7712 
Alto Parnaíba - MA 82.413 6,2323 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 81.878 6,1918 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 59.535 4,5022 
São Domingos do Azeitão - MA 42.459 3,2108 
Loreto – MA 39.956 3,0216 
Carolina – MA 31.555 2,3863 
Brejo – MA 22.860 1,7287 
Buriti – MA 21.420 1,6198 
Anapurus - MA 14.616 1,1053 
Participação produção MA 1.239.966 93,77 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Figura 72 – Cluster 1 soja no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

Figura 73 – Cluster 2 soja no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 74 – Produção de soja municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 376.524 28,4736 
Tasso Fragoso - MA 265.878 20,1063 
Sambaíba - MA 111.332 8,4192 
Riachão - MA 89.540 6,7712 
Alto Parnaíba - MA 82.413 6,2323 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 81.878 6,1918 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 59.535 4,5022 
São Domingos do Azeitão - MA 42.459 3,2108 
Loreto - MA 39.956 3,0216 
Carolina - MA 31.555 2,3863 
Participação produção MA 1.181.070 89,32 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Anapurus - MA 14.616 1,1053 
Brejo – MA 22.860 1,7287 
Buriti – MA 21.420 1,6198 
Participação produção MA 58.896 4,45 
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Figura 75 – Produção de soja municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2011. 
Fonte: IBGE. 

Em 2011, 13 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.453.067 toneladas de 

cana-de-açúcar, o que correspondeu a 92,47% da produção do estado. 

 

Figura 76 – Municípios maranhenses com produção de soja igual ou superior a 1,0% no ano de 2011. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 400.452 25,4835 
Tasso Fragoso - MA 333.135 21,1996 
Sambaíba - MA 131.124 8,3443 
Riachão - MA 105.459 6,7111 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 98.070 6,2409 
Alto Parnaíba - MA 87.651 5,5778 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 70.119 4,4621 
São Domingos do Azeitão - MA 46.343 2,9491 
Loreto – MA 46.250 2,9432 
Brejo – MA 44.294 2,8187 
Carolina - MA 37.164 2,3650 
Buriti - MA 36.266 2,3079 
Grajaú - MA 16.740 1,0653 
Participação produção MA 1.453.067 92,47 
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Figura 77 – Clusters soja municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 

Figura 78 – Cluster 1 soja no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

Figura 79 – Cluster 2 soja no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas - MA 400.452 25,4835 
Tasso Fragoso - MA 333.135 21,1996 
Sambaíba - MA 131.124 8,3443 
Riachão - MA 105.459 6,7111 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 98.070 6,2409 
Alto Parnaíba - MA 87.651 5,5778 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 70.119 4,4621 
São Domingos do Azeitão - MA 46.343 2,9491 
Loreto - MA 46.250 2,9432 
Carolina - MA 37.164 2,3650 
Participação produção MA 1.355.767 86,28 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Brejo – MA 44.294 2,8187 
Buriti – MA 36.266 2,3079 
Participação produção MA 80.560 5,13 

Cluster 1 

Cluster 2  



 95 

 
Figura 80 – Produção de soja municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 
Figura 81 – Produção de soja municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2012. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2012, 12 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.517.562 toneladas de 

cana-de-açúcar, o que correspondeu a 92,52% da produção do estado. 

 

Figura 82 – Municípios maranhenses com produção de soja igual ou superior a 1,0% no ano de 2012. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 
Figura 83 – Clusters soja municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 417.325 25,4438 
Tasso Fragoso – MA 363.056 22,1351 
Sambaíba - MA 138.433 8,4401 
Riachão - MA 110.262 6,7225 
Alto Parnaíba - MA 95.523 5,8239 
Carolina - MA 88.110 5,3720 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 73.626 4,4889 
Loreto – MA 72.230 4,4038 
São Domingos do Azeitão - MA 55.395 3,3774 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 44.982 2,7425 
Brejo – MA 30.720 1,8730 
Buriti – MA 27.900 1,7010 
Participação produção MA 1.517.562 92,52 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Figura 84 – Cluster 1 soja no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

Figura 85 – Cluster 2 soja no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 86 – Produção de soja municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas - MA 417.325 25,4438 

Tasso Fragoso - MA 363.056 22,1351 
Sambaíba - MA 138.433 8,4401 
Riachão - MA 110.262 6,7225 

Alto Parnaíba - MA 95.523 5,8239 
Carolina - MA 88.110 5,3720 

Fortaleza dos Nogueiras - MA 73.626 4,4889 
Loreto - MA 72.230 4,4038 

São Domingos do Azeitão - MA 55.395 3,3774 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 44.982 2,7425 

Participação produção MA 1.458.942 88,95 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Brejo - MA 30.720 1,8730 
Buriti - MA 27.900 1,7010 

Participação produção MA 58.620,00 3,57 
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Figura 87 – Produção de soja municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2013. 
Fonte: IBGE. 

Em 2013, 14 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.461.039 toneladas de 

cana-de-açúcar, o que correspondeu a 92,37% da produção do estado. 

 

Figura 88 – Municípios maranhenses com produção de soja igual ou superior a 1,0% no ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO % 
Balsas – MA 386.196 24,4167 
Tasso Fragoso – MA 322.313 20,3778 
Sambaíba - MA 123.009 7,7771 
Riachão - MA 100.495 6,3537 
Alto Parnaíba - MA 81.568 5,1570 
Carolina - MA 79.112 5,0017 
São Domingos do Azeitão - MA 73.397 4,6404 
Brejo – MA 70.089 4,4313 
Loreto – MA 62.105 3,9265 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 54.137 3,4227 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 40.524 2,5621 
Buriti – MA 29.111 1,8405 
Anapurus - MA 22.599 1,4288 
Mata Roma - MA 16.384 1,0359 
Participação produção MA 1.461.039 92,37 
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Figura 89 – Clusters soja municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 

Figura 90 – Cluster 1 soja no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

Figura 91 – Cluster 2 soja no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO % 
Balsas – MA 386.196 24,4167 
Tasso Fragoso - MA 322.313 20,3778 
Sambaíba - MA 123.009 7,7771 
Riachão - MA 100.495 6,3537 
Alto Parnaíba - MA 81.568 5,1570 
Carolina - MA 79.112 5,0017 
São Domingos do Azeitão - MA 73.397 4,6404 
Loreto – MA 62.105 3,9265 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 54.137 3,4227 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 40.524 2,5621 
Participação produção MA 1.322.856 83,64 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO % 
Brejo – MA 70.089 4,4313 
Anapurus - MA 22.599 1,4288 
Mata Roma - MA 16.384 1,0359 
Buriti – MA 29.111 1,8405 
Participação produção MA 138.183 8,74 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Figura 92 – Produção de soja municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 93 – Produção de soja municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2014. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2014, 15 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.727.495 toneladas de 

cana-de-açúcar, o que correspondeu a 92,09% da produção do estado. 

 

Figura 94 – Municípios maranhenses com produção de soja igual ou superior a 1,0% no ano de 2014. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. 

 
Figura 95 – Clusters soja municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 457.760 24,4036 
Tasso Fragoso - MA 394.556 21,0341 
Sambaíba - MA 139.330 7,4278 
Riachão - MA 125.469 6,6889 
Alto Parnaíba - MA 113.259 6,0379 
Carolina - MA 96.120 5,1242 
Loreto – MA 82.906 4,4198 
São Domingos do Azeitão - MA 79.060 4,2148 
Brejo – MA 66.902 3,5666 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 40.937 2,1824 
Buriti – MA 35.588 1,8972 
Fortaleza dos Nogueiras - MA 35.268 1,8802 
Anapurus - MA 22.059 1,1760 
Grajaú – MA 19.500 1,0396 
Mata Roma - MA 18.781 1,0012 
Participação produção MA 1.727.495 92,09 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Figura 96 – Cluster 1 soja no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. * PIB de 2013. ** População estimada em 2015.  

 

Figura 97 – Cluster 2 soja no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaborado pelo autor. * População estimada em 2015. 

 

 
Figura 98 – Produção clusters soja municípios Maranhão (2010-2014). 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Alto Parnaíba - MA 113.259 6,0379 248.288 10.956 11.132,176 

Balsas – MA 457.760 24,4036 2.513.786 92.144 13.141,733 

Carolina - MA 96.120 5,1242 230.124 23.866 6.441,603 

Loreto – MA 82.906 4,4198 129.885 11.871 3.596,840 

Riachão - MA 125.469 6,6889 250.493 19.846 6.373,017 

Sambaíba - MA 139.330 7,4278 183.422 5.554 2.478,696 

São Domingos do Azeitão - MA 79.060 4,2148 168.396 7.224 960,929 

Tasso Fragoso - MA 394.556 21,0341 719.421 8.303 4.382,975 

Total 1.488.460 79,35 4.443.815 179.764 48.507,969 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB População*  Área 

(Km²) 
Anapurus - MA 22.059 1,1760 106.863 15.286 608,296 

Brejo – MA 66.902 3,5666 219.859 35.473 1.074,628 

Buriti – MA 35.588 1,8972 130.326 28.022 1.473,960 

Mata Roma - MA 18.781 1,0012 82.914 16.375 548,414 

Total 143.330 7,64 539.962 95.156 3.706,298 
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O estado do Maranhão vem se tornando um grande produtor brasileiro de soja. A “nova” 

fronteira da soja que, juntamente com os estados do Tocantins, Piauí e Bahia, forma o 

chamado MATOPIBA. A produção para o período de 2010 a 2014 está concentrada na região 

sul do estado que, em 2014, produziu 79,35% de toda soja produzida no estado, em um área 

de 52.214,267 Km², 15,73% do estado e população de 274.920 pessoas 3,98% do estado, com 

um PIB de R$ 4.983.777,00 o que corresponde a 7,37% do total do estado. No período de 

2010 a 2014, houve uma elevação na produção de soja em 31,6% nos clusters potenciais do 

estado. Para a produção de soja, que possui características diferentes de produtos como milho, 

arroz e mandioca, considerada uma produção profissionalizada, empresarial, ao passo que 

essas possuem características de agricultura familiar,  as políticas públicas devem ter uma 

formatação diferente.  

Tais políticas devem buscar melhorias na logística e na agregação de valor à soja, já que 

a produção é praticamente toda exportada sob a forma de grãos e, assim gera divisas aquém 

do potencial apresentado pelo estado. O estado pode formular políticas públicas que levem à 

integração da cadeia produtiva, estimulando a formação de arranjos produtivos locais (APLs) 

o que poderia gerar mais renda e melhorar a qualidade de vida de toda a população, sobretudo 

nos clusters sugeridos através dos dados levantados e da ferramenta SIG. A produção de soja, 

não só no Maranhão mas em todo o país, tem características de produção em grandes áreas, e 

com isso tem grande potencial concentrador. Com políticas públicas adequadas, o estado pode 

provocar uma melhoria na distribuição da riqueza gerada com a produção não só na região, 

mas em todas as outras. 

3.4 Milho 

O estado do Maranhão apresenta, no período de 2010 a 2014, produção de milho em 

aproximadamente 213 municípios, ou seja, houve produção em 98,16% dos municípios do 

estado. A participação média na produção de milho, em relação ao Brasil, foi de 1,36%, já em 

termos de produção a média foi de 961.457 toneladas. Nota-se, também, que, conforme 

demonstrado no gráfico da figura 99, houve uma evolução de 183,67% na produção para o 

período analisado. Tal participação, quando se faz o corte de produção, considerando os 

municípios com produção igual ou superior a 1,0% do total produzido no estado, resulta entre 

15 e 21 municípios. 
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Figura 99 – Participação (%) da produção de milho do Maranhão em relação ao Brasil. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 100 – Produção de milho do Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 101 –Produção de milho municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 102 – Produção de milho municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2010. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2010, 21 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 335.122 toneladas de 

milho, o que correspondeu a 62.54% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIOS PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Loreto – MA 68.466 12,7770 
São Domingos do Azeitão - MA 43.500 8,1179 
Buriticupu - MA 26.100 4,8707 
Alto Parnaíba - MA 22.957 4,2842 
Tasso Fragoso - MA 22.558 4,2097 
Santa Luzia - MA 18.150 3,3871 
Balsas – MA 18.021 3,3630 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 15.237 2,8435 
São Domingos do Maranhão - MA 11.713 2,1859 
Grajaú – MA 9.720 1,8139 
Formosa da Serra Negra - MA 9.251 1,7264 
Tuntum - MA 9.050 1,6889 
Riachão - MA 8.820 1,6460 
Colinas - MA 7.099 1,3248 
Fortuna - MA 7.005 1,3073 
Barra do Corda - MA 6.840 1,2765 
Açailândia - MA 6.600 1,2317 
Codó – MA 6.282 1,1723 
Itinga do Maranhão - MA 6.078 1,1343 
Bom Jesus das Selvas - MA 5.850 1,0917 
Coroatá - MA 5.825 1,0871 
Participação produção MA 335.122 62,54 

Figura 103 – Municípios maranhenses com produção de milho igual ou superior a 1,0% no ano de 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 104 – Clusters milho municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 
MUNICÍPIOS PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Itinga do Maranhão - MA 6.078 1,1343 
Açailândia - MA 6.600 1,2317 
Bom Jesus das Selvas - MA 5.850 1,0917 
Buriticupu - MA 26.100 4,8707 
Santa Luzia - MA 18.150 3,3871 
Participação produção MA 62.778 11,72 

Figura 105 – Cluster 1 milho no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIOS PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Grajaú – MA 9.720 1,8139 
Formosa da Serra Negra - MA 9.251 1,7264 
Barra do Corda - MA 6.840 1,2765 
Tuntum – MA 9.050 1,6889 
São Domingos do Maranhão - MA 11.713 2,1859 
Colinas - MA 7.099 1,3248 
Fortuna - MA 7.005 1,3073 
Participação produção MA 60.678 11,32 

Figura 106 – Cluster 2 milho no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Cluster 1 

Cluster 
2  

Cluster 
3 

Cluster 4 
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MUNICÍPIOS PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 15.237 2,8435 
Loreto - MA 68.466 12,7770 
Tasso Fragoso - MA 22.558 4,2097 
Balsas - MA 18.021 3,3630 
Riachão - MA 8.820 1,6460 
Tasso Fragoso - MA 22.558 4,2097 
Alto Parnaíba - MA 22.957 4,2842 
Participação produção MA 178.617 33,33 

Figura 107 – Cluster 3 milho no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIOS PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Coroatá - MA 5.825 1,0871 
Codó - MA 6.282 1,1723 
Participação produção MA 12.107 2,26 

Figura 108 – Cluster 4 milho no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 109 – Produção de milho dos municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 110 – Produção de milho municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2011. 
Fonte: IBGE. 

Em 2011, 18 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 368.485 toneladas de 

milho o que correspondeu a 57,02% da produção do estado. 

 
 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 85.645 13,2535 
Santa Luzia - MA 46.200 7,1494 
Buriticupu - MA 43.680 6,7594 
Alto Parnaíba - MA 23.874 3,6945 
Tasso Fragoso - MA 22.274 3,4469 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 16.338 2,5283 
Loreto – MA 13.410 2,0752 
São Domingos do Azeitão - MA 12.890 1,9947 
Bom Jesus das Selvas - MA 11.920 1,8446 
São Domingos do Maranhão - MA 11.790 1,8245 
Arame – MA 11.782 1,8232 
Colinas - MA 11.040 1,7084 
Barra do Corda - MA 10.788 1,6694 
Grajaú – MA 10.710 1,6574 
Formosa da Serra Negra - MA 9.917 1,5346 
Riachão - MA 9.174 1,4197 
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Tuntum - MA 9.063 1,4025 
Fortuna - MA 7.990 1,2364 
Participação produção MA 368.485 57,02 

Figura 111 – Municípios maranhenses com produção de milho igual ou superior a 1,0% no ano de 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 112 – Clusters milho municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Bom Jesus das Selvas - MA 11.920 1,8446 
Buriticupu - MA 43.680 6,7594 
Santa Luzia - MA 46.200 7,1494 
Arame - MA 11.782 1,8232 
Grajaú - MA 10.710 1,6574 
Barra do Corda - MA 10.788 1,6694 
Tuntum - MA 9.063 1,4025 
São Domingos do Maranhão - MA 11.790 1,8245 
Fortuna - MA 7.990 1,2364 
Colinas - MA 11.040 1,7084 
Formosa da Serra Negra - MA 9.917 1,5346 
Participação produção MA 184.880 28,61 

Figura 113 – Cluster 1 milho no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Cluster 1 

Cluster 2 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Riachão - MA 9.174 1,4197 
Balsas - MA 85.645 13,2535 
Loreto - MA 13.410 2,0752 
São Domingos do Azeitão - MA 12.890 1,9947 
Tasso Fragoso - MA 22.274 3,4469 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 16.338 2,5283 
Alto Parnaíba - MA 23.874 3,6945 
Participação produção MA 183.605 28,41 

Figura 114 – Cluster 2 milho no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 115 – Produção de milho municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 116 – Produção de milho municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2012. 
Fonte: IBGE. 

Em 2012, 16 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 569.219 toneladas de 

milho, o que correspondeu a 72,65% da produção do estado. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Balsas – MA 171.877 21,9373 
Tasso Fragoso – MA 79.504 10,1474 
Santa Luzia – MA 44.100 5,6287 
Alto Parnaíba - MA 41.221 5,2612 
Buriticupu - MA 39.312 5,0175 
Riachão - MA 36.723 4,6871 
Loreto - MA 27.284 3,4824 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 25.403 3,2423 
Sambaíba - MA 23.514 3,0012 
Carolina - MA 15.067 1,9231 
Barra do Corda - MA 13.594 1,7351 
Arame - MA 11.896 1,5183 
Grajaú - MA 11.245 1,4352 
Bom Jesus das Selvas - MA 10.500 1,3402 
São Domingos do Azeitão - MA 9.901 1,2637 
Colinas - MA 8.078 1,0310 
Participação produção MA 569.219 72,65 

Figura 117 – Municípios maranhenses com produção de milho igual ou superior a 1,0% no ano de 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 



 113 

 
Figura 118 – Clusters milho municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Bom Jesus das Selvas - MA 10.500 1,3402 
Buriticupu - MA 39.312 5,0175 
Santa Luzia - MA 44.100 5,6287 
Arame - MA 11.896 1,5183 
Grajaú - MA 11.245 1,4352 
Barra do Corda - MA 13.594 1,7351 
Participação produção MA 130.647 16,67 

Figura 119 – Cluster 1 milho no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Carolina - MA 15.067 1,9231 
Riachão - MA 36.723 4,6871 
Balsas - MA 171.877 21,9373 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 25.403 3,2423 
Sambaíba - MA 23.514 3,0012 
Loreto - MA 27.284 3,4824 
Tasso Fragoso - MA 79.504 10,1474 
Alto Parnaíba - MA 41.221 5,2612 
São Domingos do Azeitão - MA 9.901 1,2637 
Participação produção MA 430.494 54,95 

Figura 120 – Cluster 2 milho no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

Cluster 1 

Cluster 2 
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Figura 121 – Produção de milho municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 
Figura 122 – Produção de milho municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2013. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2013, 15 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.041.304 toneladas de 

milho, o que correspondeu a 78,79% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Balsas – MA 297.983 22,5457 
Tasso Fragoso – MA 190.816 14,4373 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 84.643 6,4042 
Riachão – MA 74.204 5,6144 
Alto Parnaíba – MA 73.538 5,5640 
Sambaíba - MA 63.575 4,8102 
Loreto - MA 48.973 3,7054 
Carolina - MA 44.634 3,3771 
Santa Luzia - MA 39.900 3,0189 
Buriticupu - MA 35.568 2,6911 
Açailândia - MA 22.086 1,6711 
Grajaú - MA 20.000 1,5132 
São Domingos do Azeitão - MA 17.083 1,2925 
Barra do Corda - MA 14.499 1,0970 
Itinga do Maranhão - MA 13.802 1,0443 
Participação produção MA 1.041.304 78,79 

Figura 123 – Municípios maranhenses com produção de milho igual ou superior a 1,0% no ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 124 – Clusters milho municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Itinga do Maranhão - MA 13.802 1,0443 
Santa Luzia - MA 39.900 3,0189 
Buriticupu - MA 35.568 2,6911 
Açailândia - MA 22.086 1,6711 
Participação produção MA 111.356 8,43 

Figura 125 – Cluster 1 milho no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Grajaú - MA 20.000 1,5132 
Barra do Corda - MA 14.499 1,0970 
Participação produção MA 34.499 2,61 

Figura 126 – Cluster 2 milho no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Carolina - MA 44.634 3,3771 
Riachão - MA 74.204 5,6144 
Balsas - MA 297.983 22,5457 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 84.643 6,4042 
Sambaíba - MA 63.575 4,8102 
Loreto - MA 48.973 3,7054 
Tasso Fragoso - MA 190.816 14,4373 
Alto Parnaíba - MA 73.538 5,5640 
São Domingos do Azeitão - MA 17.083 1,2925 
Participação produção MA 895.449 67,75 

Figura 127 – Cluster 3 milho no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 128 – Produção de milho municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 129 – Produção de milho municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2014. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2014, 15 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 1.169.707 toneladas de 

milho, o que correspondeu a 76,95% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Balsas – MA 329.133 21,6528 
Tasso Fragoso – MA 217.938 14,3376 
São Raimundo das Mangabeiras - MA 93.877 6,1759 
Alto Parnaíba - MA 80.453 5,2928 
Riachão - MA 78.048 5,1346 
Sambaíba - MA 76.935 5,0614 
Loreto – MA 57.726 3,7976 
Carolina - MA 52.880 3,4788 
Santa Luzia - MA 46.914 3,0864 
Buriticupu - MA 35.872 2,3599 
São Domingos do Azeitão - MA 29.000 1,9078 
Açailândia - MA 21.999 1,4473 
Grajaú – MA 18.000 1,1842 
Itinga do Maranhão - MA 15.712 1,0337 
Barra do Corda - MA 15.220 1,0013 
Participação produção MA 1.169.707 76,95 

Figura 130 – Municípios maranhenses com produção de milho igual ou superior a 1,0% no ano de 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 131 – Clusters milho municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 
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Cluster 3 
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MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO  

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Açailândia - MA 21.999 1,4473 1.578.986 109.685 5.806,440 

Buriticupu - MA 35.872 2,3599 386.339 70.417 2.545,440 

Itinga do Maranhão - MA 15.712 1,0337 193.832 25.440 3.581,716 

Santa Luzia - MA 46.914 3,0864 467.108 71.067 5.462,955 

Total 120.497 7,93 2.626.265 276.609 17.396,551 
Figura 132 – Cluster 1 milho no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB 2013. ** População estimada em 2015. 

 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Barra do Corda - MA 15.220 1,0013 497.270 81.151 5.190,339 

Grajaú – MA 18.000 1,1842 480.683 67.626 8.863,571 

Total 33.220 2,19 977.953 148.777 14.053,910 
Figura 133 – Cluster 2 milho no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB 2013. ** População estimada em 2015. 

 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Alto Parnaíba - MA 80.453 5,2928 248.288 10.956 11.132,176 

Balsas - MA 329.133 21,6528 2.513.786 92.144 13.141,733 

Carolina - MA 52.880 3,4788 230.124 23.866 6.441,603 

Loreto - MA 57.726 3,7976 129.885 11.871 3.596,840 

Riachão - MA 78.048 5,1346 250.493 19.846 6.373,017 

Sambaíba - MA 76.935 5,0614 183.422 5.554 2.478,696 

São Domingos do Azeitão - MA 29.000 1,9078 168.396 7.224 960,929 

São Raimundo das Mangabeiras – MA 93.877 6,1759 257.854 18.406 3.521,525 

Tasso Fragoso – MA 217.938 14,3376 719.421 8.303 4.382,975 

Total 1.015.990 66,84 4.701.669 198.170 52.029,494 
Figura 134 – Cluster 3 milho no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB 2013. ** População estimada em 2015. 
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Figura 135 – Produção clusters milho municípios Maranhão (2010-2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

A produção de milho no Maranhão, no período de 2010 a 2014, tem um forte 

crescimento tanto na produção total, em todos os municípios, como nos clusters potenciais, 

nos quais a produção, para o período, cresceu 249,04%. A produção, no estado como um todo, 

tem  características de agricultura familiar e em alguns casos de subsistência, principalmente 

nos municípios que apresentam uma produção inferior a 1,0% do total produzido. Um outro 

ponto a ser observado, é que para os municípios que tem produção igual ou superior a 1,0% 

da produção total, há a complementariedade na produção se soja, sobretudo, no cluster 3. A 

área total, em 2014, dos municípios que compõe os clusters potenciais foi de 83.479,955 Km² 

o que corresponde a 25,15% da área do estado. A população total dos municípios que fazem 

parte dos clusters potenciais, estimada no ano de 2015 foi de 623.556 pessoas, 9,03% do 

estado. Em relação ao PIB dos clusters potenciais tem-se em 2013 um total de 

R$ 8.305.887,00 correspondendo a 12,29% do PIB de todo estado. 

Através dos dados levantados, o estado terá condições de formular e implementar 

políticas públicas adequadas para fomentar tanto o aumento da produtividade, e da 

competitividade como possibilitar a melhoria da condição de vida da população maranhense, 

sobretudo, porque, como demonstrado através dos mapas e dados, há produção de milho em 

todo o estado. Portanto, a importância de se ter políticas públicas para o segmento, que feitas 

de forma adequada, poderão ter um grande impacto positivo na melhoria da qualidade de vida 
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de todos, sendo em um primeiro momento realizado nos cluster potenciais sugeridos e depois 

podendo ser expandido para o restante do estado. 

3.5 Mandioca 

O estado do Maranhão possui uma produção de mandioca em todos os municípios no 

período de 2010 a 2014, tendo uma participação média na produção em relação ao Brasil de 

6,6% e com uma média de produção de 1.559.023 toneladas para período analisado. O estado, 

em 2014, ocupava a quarta colocação nacional em termos de produção de mandioca, ficando 

atrás apenas dos estados do Pará, Paraná e Bahia. A produção da mandioca “macaxeira” ou 

“aipim” é cultural no estado, no entanto, observa-se que quando se tem o corte para 

municípios que tem produção igual ou superior a 1,0% da produção total o número de 

municípios fica entre 29 e 36 municípios. Boa parte da produção de mandioca acontece 

através da agricultura familiar e, em muitos casos, é para própria subsistência das pessoas. 
 

 
Figura 136 – Participação (%) da produção de mandioca do Maranhão em relação ao Brasil. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 137 – Produção de mandioca do Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Posição Estado Produção (toneladas) % Acumulado 

1 Pará 4.914.831 21,15 21,15 
2 Paraná 3.958.798 17,03 38,18 
3 Bahia 2.131.473 9,17 47,35 
4 Maranhão 1.619.342 6,97 54,32 
5 São Paulo 1.316.946 5,67 59,98 
6 Acre 1.239.731 5,33 65,32 
7 Rio Grande do Sul 1.181.422 5,08 70,40 
8 Mato Grosso do Sul 873.059 3,76 74,16 
9 Minas Gerais 851.539 3,66 77,82 

10 Amazonas 846.884 3,64 81,46 
11 Rondônia 531.829 2,29 83,75 
12 Ceará 478.453 2,06 85,81 
13 Santa Catarina 443.462 1,91 87,72 
14 Sergipe 415.910 1,79 89,51 
15 Mato Grosso 337.456 1,45 90,96 
16 Pernambuco 302.361 1,30 92,26 
17 Alagoas 250.256 1,08 93,34 
18 Tocantins 214.732 0,92 94,26 
19 Goiás 200.361 0,86 95,12 
20 Rio de Janeiro 193.409 0,83 95,96 
21 Piauí 174.931 0,75 96,71 
22 Espírito Santo 163.099 0,70 97,41 
23 Rio Grande do Norte 160.286 0,69 98,10 
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Figura 138 – Ranking nacional produção de mandioca (2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 139 – Produção de mandioca municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

24 Amapá 159.650 0,69 98,79 
25 Paraíba 135.114 0,58 99,37 
26 Roraima 129.850 0,56 99,93 
27 Distrito Federal 16.880 0,07 100,00 
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Figura 140 – Produção de mandioca municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2010. 
Fonte: IBGE. 

Em 2010 30 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 784.495 toneladas de 

mandioca o que correspondeu a 50,92% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Bom Jardim - MA 52.500 3,4078 
Barreirinhas - MA 51.390 3,3357 
Santa Luzia - MA 48.600 3,1546 
Itapecuru Mirim - MA 47.817 3,1038 
Alto Alegre do Pindaré - MA 45.000 2,9210 
Codó – MA 34.160 2,2173 
Tutóia – MA 31.920 2,0719 
Pinheiro - MA 27.895 1,8107 
Cândido Mendes - MA 27.000 1,7526 
Zé Doca - MA 27.000 1,7526 
Governador Newton Bello - MA 25.500 1,6552 
Araioses - MA 24.500 1,5903 
Bacabal - MA 24.000 1,5578 
São João do Carú - MA 24.000 1,5578 
Maranhãozinho - MA 22.760 1,4774 
São Domingos do Maranhão - MA 21.750 1,4118 
Vargem Grande - MA 21.242 1,3788 
Paulino Neves - MA 20.888 1,3558 
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Figura 141 – Municípios maranhenses com produção de mandioca igual ou superior a 1,0% no ano de 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 142 – Clusters mandioca municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova Olinda do Maranhão - MA 20.240 1,3138 
Monção - MA 18.558 1,2046 
Santa Luzia do Paruá - MA 17.600 1,1424 
Anajatuba - MA 17.565 1,1402 
Buriticupu - MA 17.360 1,1268 
Bom Jesus das Selvas - MA 17.248 1,1196 
Turiaçu - MA 17.217 1,1176 
Centro Novo do Maranhão - MA 17.100 1,1100 
Pirapemas - MA 16.170 1,0496 
Magalhães de Almeida - MA 15.946 1,0351 
Arame – MA 15.840 1,0282 
Penalva - MA 15.729 1,0210 
Participação produção MA 784.495 50,92 

Cluster 1 Cluster 3 

Cluster 2 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Cândido Mendes - MA 27.000 1,7526 
Turiaçu – MA 17.217 1,1176 
Centro Novo do Maranhão - MA 17.100 1,1100 
Maranhãozinho - MA 22.760 1,4774 
Santa Luzia do Paruá - MA 17.600 1,1424 
Nova Olinda do Maranhão - MA 20.240 1,3138 
Zé Doca - MA 27.000 1,7526 
Governador Newton Bello - MA 25.500 1,6552 
São João do Carú - MA 24.000 1,5578 
Monção - MA 18.558 1,2046 
Bom Jardim - MA 52.500 3,4078 
Alto Alegre do Pindaré - MA 45.000 2,9210 
Santa Luzia - MA 48.600 3,1546 
Santa Luzia - MA 48.600 3,1546 
Bom Jesus das Selvas - MA 17.248 1,1196 
Arame – MA 15.840 1,0282 
Participação produção MA 444.763 28,87 

Figura 143 – Cluster 1 mandioca no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Anajatuba - MA 17.565 1,1402 
Itapecuru Mirim - MA 47.817 3,1038 
Vargem Grande - MA 21.242 1,3788 
Pirapemas - MA 16.170 1,0496 
Participação produção MA 102.794 6,67 

Figura 144 – Cluster 2 mandioca no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Barreirinhas - MA 51.390 3,3357 
Paulino Neves - MA 20.888 1,3558 
Tutóia – MA 31.920 2,0719 
Araioses - MA 24.500 1,5903 
Magalhães de Almeida - MA 15.946 1,0351 
Participação produção MA 144.644 9,39 

Figura 145 – Cluster 3 mandioca no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 146 – Produção de mandioca municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 147 – Produção de mandioca municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2011. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2011, 29 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 784.495 toneladas de 

mandioca, o que correspondeu a 50,92% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Barreirinhas – MA 68.520 3,8488 
Urbano Santos – MA 51.504 2,8930 
Santa Luzia - MA 50.002 2,8087 
Bom Jardim - MA 48.540 2,7265 
Belágua - MA 46.309 2,6012 
Alto Alegre do Pindaré - MA 44.825 2,5179 
Tutóia – MA 37.825 2,1247 
Codó – MA 35.872 2,0150 
Itapecuru Mirim - MA 33.943 1,9066 
Chapadinha - MA 33.600 1,8873 
Turiaçu - MA 32.182 1,8077 
Araioses - MA 29.070 1,6329 
Paulino Neves - MA 24.125 1,3551 
São João do Carú - MA 24.000 1,3481 
Governador Newton Bello - MA 22.896 1,2861 
São Domingos do Maranhão - MA 22.890 1,2858 
Maranhãozinho - MA 22.700 1,2751 
Zé Doca - MA 22.400 1,2582 
Cândido Mendes - MA 22.372 1,2567 
Vargem Grande - MA 22.024 1,2371 
Buriti – MA 22.000 1,2358 
Nova Olinda do Maranhão - MA 21.480 1,2066 
Bacabal - MA 21.330 1,1981 
Brejo de Areia - MA 21.330 1,1981 
São Benedito do Rio Preto - MA 20.691 1,1622 
Monção - MA 19.600 1,1010 
Anajatuba - MA 18.644 1,0473 
Pirapemas - MA 18.617 1,0457 
Santa Luzia do Paruá - MA 18.000 1,0111 
Participação produção MA 877.291 49,28 

Figura 148 – Municípios maranhenses com produção de mandioca igual ou superior a 1,0% no ano de 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 149 – Clusters mandioca municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 
 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Cândido Mendes - MA 22.372 1,2567 
Turiaçu – MA 32.182 1,8077 
Maranhãozinho - MA 22.700 1,2751 
Santa Luzia do Paruá - MA 18.000 1,0111 
Nova Olinda do Maranhão - MA 21.480 1,2066 
Zé Doca - MA 22.400 1,2582 
Governador Newton Bello - MA 22.896 1,2861 
Monção - MA 19.600 1,1010 
Bom Jardim - MA 48.540 2,7265 
Alto Alegre do Pindaré - MA 44.825 2,5179 
Santa Luzia - MA 50.002 2,8087 
Brejo de Areia - MA 21.330 1,1981 
Participação produção MA 346.327 19,45 

Figura 150 – Cluster 1 mandioca no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
 
 
 
 
 

Cluster 1 

Cluster 2 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Anajatuba - MA 18.644 1,0473 
Itapecuru Mirim - MA 33.943 1,9066 
Vargem Grande - MA 22.024 1,2371 
Pirapemas - MA 18.617 1,0457 
Codó – MA 35.872 2,0150 
Barreirinhas - MA 68.520 3,8488 
Paulino Neves - MA 24.125 1,3551 
Tutóia – MA 37.825 2,1247 
Araioses - MA 29.070 1,6329 
Chapadinha - MA 33.600 1,8873 
Buriti – MA 22.000 1,2358 
Urbano Santos - MA 51.504 2,8930 
Belágua - MA 46.309 2,6012 
Participação produção MA 442.053 24,83 

Figura 151 – Cluster 2 mandioca no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 152 – Produção de mandioca municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 153 – Produção de mandioca municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2012. 
Fonte: IBGE. 

Em 2012 32 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 775.728 toneladas de 

mandioca, o que correspondeu a 50,72% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Barreirinhas - MA 56.350 3,6840 
Santa Luzia - MA 48.505 3,1711 
Itapecuru Mirim - MA 43.750 2,8603 
Codó – MA 35.872 2,3452 
Bom Jardim - MA 33.810 2,2104 
Carutapera - MA 28.080 1,8358 
Vargem Grande - MA 27.139 1,7743 
Bacabal - MA 27.000 1,7652 
São Domingos do Maranhão - MA 26.075 1,7047 
Pinheiro - MA 25.188 1,6467 
São João do Carú - MA 24.304 1,5889 
Zé Doca – MA 24.000 1,5691 
Turiaçu – MA 23.762 1,5535 
Alto Alegre do Pindaré - MA 23.400 1,5298 
Monção – MA 22.372 1,4626 
Buriticupu - MA 22.120 1,4461 
Pirapemas - MA 21.250 1,3893 
Chapadinha - MA 20.880 1,3651 
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Anajatuba - MA 20.641 1,3495 
Urbano Santos - MA 20.550 1,3435 
Presidente Vargas - MA 19.013 1,2430 
Maranhãozinho - MA 18.100 1,1833 
Belágua - MA 17.400 1,1376 
Arame – MA 16.900 1,1049 
Penalva - MA 16.620 1,0866 
Araioses - MA 16.538 1,0812 
Icatu – MA 16.384 1,0711 
Governador Newton Bello - MA 16.275 1,0640 
Nova Olinda do Maranhão - MA 16.200 1,0591 
Santa Luzia do Paruá - MA 15.989 1,0453 
Santo Amaro do Maranhão - MA 15.858 1,0368 
Tutóia – MA 15.403 1,0070 
Participação produção MA 775.728 50,72 

Figura 154 – Municípios maranhenses com produção de mandioca igual ou superior a 1,0% no ano de 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 155 – Clusters mandioca municípios do Maranhão em  em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 
 
 
 
 
 

Cluster 1 
Cluster 2  
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Maranhãozinho - MA 18.100 1,1833 
Santa Luzia do Paruá - MA 15.989 1,0453 
Nova Olinda do Maranhão - MA 16.200 1,0591 
Zé Doca - MA 24.000 1,5691 
Governador Newton Bello - MA 16.275 1,0640 
Monção - MA 22.372 1,4626 
Penalva - MA 16.620 1,0866 
Bom Jardim - MA 33.810 2,2104 
Alto Alegre do Pindaré - MA 23.400 1,5298 
Buriticupu - MA 22.120 1,4461 
Santa Luzia - MA 48.505 3,1711 
Arame – MA 16.900 1,1049 
Participação produção MA 274.291 17,93 

Figura 156 – Cluster 1 mandioca no Maranhão em  em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Anajatuba - MA 20.641 1,3495 
Itapecuru Mirim - MA 43.750 2,8603 
Presidente Vargas - MA 19.013 1,2430 
Vargem Grande - MA 27.139 1,7743 
Pirapemas - MA 21.250 1,3893 
Codó – MA 35.872 2,3452 
Chapadinha - MA 20.880 1,3651 
Urbano Santos - MA 20.550 1,3435 
Belágua – MA 17.400 1,1376 
Santo Amaro do Maranhão - MA 15.858 1,0368 
Barreirinhas - MA 56.350 3,6840 
Participação produção MA 298.703 19,53 

Figura 157 – Cluster 2 mandioca no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 158 – Produção de mandioca municípios do Maranhão em  em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 159 – Produção de mandioca municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2013. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2013, 32 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 712.055 toneladas de 

mandioca, o que correspondeu a 53,73% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Santa Luzia – MA 48.505 3,6598 
Tutóia – MA 35.518 2,6799 
Araioses - MA 29.835 2,2511 
Carutapera - MA 28.350 2,1391 
Barra do Corda - MA 27.720 2,0916 
Bom Jardim - MA 27.489 2,0741 
Codó – MA 26.460 1,9965 
Bacabal - MA 25.280 1,9075 
Pinheiro - MA 24.840 1,8743 
São João do Carú - MA 24.304 1,8338 
Zé Doca - MA 24.000 1,8109 
Alto Alegre do Pindaré - MA 23.400 1,7656 
Paulino Neves - MA 22.782 1,7190 
Monção - MA 22.372 1,6880 
Turiaçu - MA 22.253 1,6791 
Buriticupu - MA 22.120 1,6690 
Barreirinhas - MA 21.228 1,6017 
Anajatuba - MA 20.846 1,5729 
Magalhães de Almeida - MA 20.812 1,5703 
Presidente Vargas - MA 19.457 1,4681 
Maranhãozinho - MA 18.717 1,4123 
Itapecuru Mirim - MA 17.672 1,3334 
Arame – MA 17.000 1,2827 
Nova Olinda do Maranhão - MA 16.698 1,2599 
São Bernardo - MA 16.485 1,2438 
Governador Newton Bello - MA 16.275 1,2280 
Santa Luzia do Paruá - MA 16.245 1,2257 
Água Doce do Maranhão - MA 15.592 1,1765 
Santana do Maranhão - MA 15.352 1,1584 
Penalva - MA 15.225 1,1488 
Bom Jesus das Selvas - MA 14.800 1,1167 
Vargem Grande - MA 14.423 1,0883 
Participação produção MA 712.055 53,73 

Figura 160 – Municípios maranhenses com produção de mandioca igual ou superior a 1,0% no ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 161 – Clusters mandioca municípios do Maranhão em  em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Maranhãozinho - MA 18.717 1,4123 
Santa Luzia do Paruá - MA 16.245 1,2257 
Nova Olinda do Maranhão - MA 16.698 1,2599 
Zé Doca - MA 24.000 1,8109 
Governador Newton Bello - MA 16.275 1,2280 
Monção – MA 22.372 1,6880 
Penalva – MA 15.225 1,1488 
Bom Jardim - MA 27.489 2,0741 
Alto Alegre do Pindaré - MA 23.400 1,7656 
Buriticupu - MA 22.120 1,6690 
Santa Luzia - MA 48.505 3,6598 
Arame – MA 17.000 1,2827 
Total 268.046 20,22 

Figura 162 – Cluster 1 mandioca no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 163 – Cluster 2 mandioca no Maranhão em  em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor.  

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Barreirinhas - MA 21.228 1,6017 
Paulino Neves - MA 22.782 1,7190 
Tutóia – MA 35.518 2,6799 
Água Doce do Maranhão - MA 15.592 1,1765 
Araioses - MA 29.835 2,2511 
Magalhães de Almeida - MA 20.812 1,5703 
São Bernardo - MA 16.485 1,2438 
Santana do Maranhão - MA 15.352 1,1584 
Participação produção MA 177.604 13,40 

Figura 164 – Cluster 3 mandioca no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor.  

 

 
Figura 165 – Produção de mandioca municípios do Maranhão em em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Anajatuba - MA 20.846 1,5729 
Itapecuru Mirim - MA 17.672 1,3334 
Presidente Vargas - MA 19.457 1,4681 
Vargem Grande - MA 14.423 1,0883 
Total 72.398 5,46 
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Figura 166 – Produção de mandioca municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2014. 
Fonte: IBGE. 

Em 2014, 36 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação à produção total do estado. Estes municípios produziram 868.633 toneladas de 

mandioca, o que correspondeu a 53,64% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Barreirinhas - MA 64.327 3,9724 
Itapecuru Mirim - MA 44.205 2,7298 
Tutóia – MA 36.537 2,2563 
Araioses - MA 31.442 1,9417 
Vargem Grande - MA 29.494 1,8214 
Carutapera - MA 28.560 1,7637 
Nina Rodrigues - MA 27.266 1,6838 
Santo Amaro do Maranhão - MA 26.895 1,6609 
Icatu – MA 25.740 1,5895 
Pinheiro - MA 25.378 1,5672 
Turiaçu - MA 23.759 1,4672 
Pirapemas - MA 22.782 1,4069 
Paulino Neves - MA 22.776 1,4065 
Maranhãozinho - MA 22.688 1,4011 
Barra do Corda - MA 22.680 1,4006 
Santa Rita - MA 22.477 1,3880 
Magalhães de Almeida - MA 22.005 1,3589 
São Domingos do Maranhão - MA 22.000 1,3586 
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Anajatuba - MA 21.997 1,3584 
Santa Luzia - MA 21.600 1,3339 
Humberto de Campos - MA 21.438 1,3239 
Codó – MA 21.168 1,3072 
Cachoeira Grande - MA 20.900 1,2906 
Bacabal - MA 20.800 1,2845 
Chapadinha - MA 20.000 1,2351 
Presidente Vargas - MA 19.838 1,2251 
Morros – MA 19.808 1,2232 
Urbano Santos - MA 19.000 1,1733 
Rosário - MA 18.603 1,1488 
Nova Olinda do Maranhão - MA 18.492 1,1419 
Santa Luzia do Paruá - MA 18.086 1,1169 
São Bernardo - MA 17.710 1,0937 
Grajaú – MA 17.575 1,0853 
Arame – MA 17.000 1,0498 
Cantanhede - MA 16.849 1,0405 
Presidente Juscelino - MA 16.758 1,0349 
Participação produção MA 868.633 53,64 

Figura 167 – Municípios maranhenses com produção de mandioca igual ou superior a 1,0% no ano de 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 168 – Clusters mandioca municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 
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MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População*

*  
Área (Km²) 

Maranhãozinho - MA 22.688 1,4011 67.797 15.734 760,947 

Nova Olinda do Maranhão - MA 18.492 1,1419 111.561 20.393 2.452,615 
Santa Luzia do Paruá - MA 18.086 1,1169 240.901 24.663 1.010,483 
Participação produção MA 59.266 3,66 420.259 60.790 4.224,045 

Figura 169 – Cluster 1 mandioca no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB DE 2013. **População estimada em 2015. 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População*

*  
Área (Km²) 

Arame – MA 17.000 1,0498 160.866 32.015 2.976,038 

Barra do Corda - MA 22.680 1,4006 497.270 86.151 5.190,339 

Grajaú – MA 17.575 1,0853 480.683 67.626 8.863,571 

Santa Luzia - MA 21.600 1,3339 467.108 71.067 5.462,955 
Participação produção MA 78.855 4,87 1.605.927 256.859 22.492,903 

Figura 170 – Cluster 2 mandioca no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB DE 2013. **População estimada em 2015. 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População*

*  
Área (Km²) 

Anajatuba - MA 21.997 1,3584 127.941 26.880 1.011,129 

Araioses - MA 31.442 1,9417 189.135 45.255 1.782,600 

Barreirinhas - MA 64.327 3,9724 319.400 60.588 3.024,019 

Cachoeira Grande - MA 20.900 1,2906 37.390 8.822 705,645 

Cantanhede - MA 16.849 1,0405 84.244 21.464 688,761 

Chapadinha - MA 20.000 1,2351 463.849 77.684 3.247,383 

Codó – MA 21.168 1,3072 778.866 120.265 4.361,341 

Humberto de Campos - MA 21.438 1,3239 104.070 27.976 2.131,247 

Icatu – MA 25.740 1,5895 94.411 26.452 1.448,778 

Itapecuru Mirim - MA 44.205 2,7298 395.969 66.433 1.471,438 

Magalhães de Almeida - MA 22.005 1,3589 88.000 19.267 433,150 

Morros – MA 19.808 1,2232 76.340 18.938 1.715,176 

Nina Rodrigues - MA 27.266 1,6838 43.644 14.012 572,507 

Paulino Neves - MA 22.776 1,4065 63.649 15.609 979,178 

Pirapemas - MA 22.782 1,4069 72.596 18.182 688,761 

Presidente Juscelino - MA 16.758 1,0349 72.259 12.398 354,696 

Presidente Vargas - MA 19.838 1,2251 34.216 11.302 454,360 
Rosário - MA 18.603 1,1488 216.985 41.694 685,036 
Santa Rita - MA 22.477 1,3880 162.968 35.980 706,385 

Santo Amaro do Maranhão - MA 26.895 1,6609 52.882 15.375 1.601,180 

São Bernardo - MA 17.710 1,0937 202.546 27.817 1.006,919 

Tutóia – MA 36.537 2,2563 254.338 57.253 1.651,656 

Urbano Santos - MA 19.000 1,1733 112.876 32.316 1.708,294 

Vargem Grande - MA 29.494 1,8214 222.672 54.845 1.957,751 
Total 610.015 37,67 4.271.246 856.807 34.387,390 

Figura 171 – Cluster 3 mandioca no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB DE 2013. **População estimada em 2015. 
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Figura 172 – Produção clusters mandioca municípios Maranhão (2010-2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

No período de 2010 a 2014 os clusters potenciais de mandioca tiveram uma produção 

média de 663.952 toneladas de mandioca no estado, distribuída nos municípios que se 

localizam mais ao Norte do estado do Maranhão, o estado possui tradição na produção de 

mandioca, em 2014 estava na quarta colocação nacional em termos de produção. A produção 

ainda acontece de forma muito arcaica, com baixa produtividade e competitividade, há 

deficiências nas  políticas públicas para melhoria da produção no setor, o que poderia gerar 

grandes benefícios para toda a população do estado, como a melhoria nas condições de vida 

de uma forma geral. A produção de mandioca ocorre, em sua grande maioria, em pequenas 

áreas de produção através da agricultura familiar que, muitas das vezes, é para própria 

subsistência. Há um potencial muito grande para a expansão da produção em todo o estado.  

Quando feito o levantamento de dados, foi possível definir a localização dos principais 

municípios produtores de mandioca do estado com o uso da ferramenta SIG/Jenks, o que 

também possibilitou a sugestão de formação de clusters potenciais de mandioca no estado.  

A produção de mandioca em 2014, nos clusters potenciais, ocorreu em uma área de 

61.104,338 Km², 18,41% da área do estado e que tinham uma população estimada em 2015 de 

1.174.456 pessoas, correspondendo a 17,01% da população total do estado, em relação ao PIB 

dos clusters potenciais este em 2013 foi de R$ 6.297.432,00, correspondendo a 9,32% do PIB 

maranhense.  Isso, como já mencionado anteriormente, poderá facilitar sobremaneira a 

formulação de políticas públicas adequadas ao fomento do aumento da produção e 
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competitividade no segmento, o que pode elevar, consideravelmente, as condições de vida das 

populações que fazem parte destes clusters potenciais. E, com o sucesso na implantação de 

tais políticas, será possível replicá-las em outras regiões do estado, já que há produção em 

todos os municípios e com isso no longo prazo poderá  ter-se uma melhoria real na condição 

de vida da população maranhense. 

3.6 Arroz 

O estado do Maranhão já foi o maior produtor de arroz no Brasil. No entanto, tal 

condição já há  muito tempo foi perdida, todavia, o estado ainda é um importante produtor de 

arroz, sendo que em 2014 ocupava a terceira colocação nacional em termos de produção. Para 

o período de 2010 a 2014, a produção de arroz média foi de 561.066 toneladas com 

participação média em relação ao total produzido no Brasil de 4,64% para o mesmo período. 

Observa-se que houve uma grande queda na produção de 2011 para 2012 isso se deveu em 

grande medida por questões de mercado e por questões climáticas.  

A produção de arroz acontece em praticamente todo o estado, com destaque para o 

período analisado (2010 – 2014), com 213 municípios, ou seja, 98,16% dos duzentos e 

dezessete, que tiveram produção. No entanto, observa-se que quando se tem o corte para 

municípios que tem produção igual ou superior a 1,0% da produção total, o número de 

municípios fica entre 25 e 28 municípios.   
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Figura 173 – Participação (%) da produção de arroz do Maranhão em relação ao Brasil. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 174 – Produção de arroz do Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Posição Estado Quantidade (Toneladas) % Acumulado 
1 Rio Grande do Sul 8.241.840 67,69 67,69 
2 Santa Catarina 1.082.441 8,89 76,58 
3 Maranhão 586.998 4,82 81,40 
4 Mato Grosso 581.439 4,78 86,18 
5 Tocantins 511.035 4,20 90,38 
6 Pará 192.072 1,58 91,95 
7 Paraná 164.956 1,35 93,31 
8 Piauí 144.309 1,19 94,49 
9 Rondônia 134.834 1,11 95,60 

10 Goiás 126.941 1,04 96,64 
11 Mato Grosso do Sul 94.020 0,77 97,42 
12 Roraima 78.612 0,65 98,06 
13 São Paulo 59.802 0,49 98,55 
14 Sergipe 41.714 0,34 98,89 
15 Ceará 39.798 0,33 99,22 
16 Minas Gerais 38.688 0,32 99,54 
17 Alagoas 16.809 0,14 99,68 
18 Bahia 10.214 0,08 99,76 
19 Acre 7.490 0,06 99,82 
20 Amazonas 7.114 0,06 99,88 
21 Rio Grande do Norte 3.910 0,03 99,91 
22 Pernambuco 3.157 0,03 99,94 
23 Rio de Janeiro 2.858 0,02 99,96 
24 Amapá 2.173 0,02 99,98 
25 Espírito Santo 1.369 0,01 99,99 
26 Paraíba 1.009 0,01 100,00 

Figura 175 – Ranking nacional produção de arroz (2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 176 – Produção de arroz municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 
Figura 177 – Produção de arroz municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2010. 
Fonte: IBGE. 

Em 2010, 28 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 249.674 toneladas de 

arroz, o que correspondeu a 42,32% da produção do estado. 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) %  
Grajaú – MA 18.088 3,0660 
Santa Luzia - MA 16.720 2,8342 
Barra do Corda - MA 14.317 2,4268 
Arari – MA 12.359 2,0949 
Mirador - MA 11.210 1,9002 
Tuntum - MA 11.072 1,8768 
São Domingos do Maranhão - MA 10.206 1,7300 
Caxias – MA 10.079 1,7085 
Formosa da Serra Negra - MA 8.621 1,4613 
Colinas - MA 8.352 1,4157 
Lago da Pedra - MA 8.113 1,3752 
Arame – MA 8.100 1,3730 
Itaipava do Grajaú - MA 8.005 1,3569 
Fortuna - MA 7.952 1,3479 
Balsas – MA 7.486 1,2689 
Bom Jesus das Selvas - MA 7.423 1,2583 
Araioses - MA 7.420 1,2577 
Poção de Pedras - MA 7.418 1,2574 
Vitória do Mearim - MA 7.259 1,2305 
Codó – MA 7.179 1,2169 
Bom Jardim - MA 7.020 1,1899 
Vargem Grande - MA 6.830 1,1577 
Coroatá - MA 6.658 1,1286 
Santa Quitéria do Maranhão - MA 6.617 1,1216 
São Mateus do Maranhão - MA 6.498 1,1015 
Marajá do Sena - MA 6.365 1,0789 
Buriticupu - MA 6.300 1,0679 
Parnarama - MA 6.007 1,0182 
Participação produção MA 249.674 42,32 

Figura 178 – Municípios maranhenses com produção de arroz igual ou superior a 1,0% no ano de 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 179 – Clusters arroz municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) %  
Bom Jardim - MA 7.020 1,1899 
Bom Jesus das Selvas - MA 7.423 1,2583 
Buriticupu - MA 6.300 1,0679 
Santa Luzia - MA 16.720 2,8342 
Marajá do Sena - MA 6.365 1,0789 
Lago da Pedra - MA 8.113 1,3752 
Poção de Pedras - MA 7.418 1,2574 
Arame – MA 8.100 1,3730 
Itaipava do Grajaú - MA 8.005 1,3569 
Grajaú – MA 18.088 3,0660 
Barra do Corda - MA 14.317 2,4268 
Tuntum - MA 11.072 1,8768 
São Domingos do Maranhão - MA 10.206 1,7300 
Colinas – MA 8.352 1,4157 
Fortuna – MA 7.952 1,3479 
Mirador – MA 11.210 1,9002 
Formosa da Serra Negra - MA 8.621 1,4613 
Participação produção MA 165.282 28,02 

Figura 180 – Cluster 1 arroz no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Cluster 2 

Cluster 1 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) %  
Vitória do Mearim - MA 7.259 1,2305 
Arari – MA 12.359 2,0949 
São Mateus do Maranhão - MA 6.498 1,1015 
Coroatá – MA 6.658 1,1286 
Vargem Grande - MA 6.830 1,1577 
Codó – MA 7.179 1,2169 
Caxias – MA 10.079 1,7085 
Parnarama - MA 6.007 1,0182 
Participação produção MA 62.869 10,66 

Figura 181 – Cluster 2 arroz no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 182 – Produção de arroz municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 183 – Produção de arroz municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2011. 
Fonte: IBGE. 

Em 2011, 28 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 302.575 toneladas de 

arroz, o que correspondeu a 42,75% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Santa Luzia – MA 25.536 3,6076 
Grajaú – MA 22.201 3,1364 
Barra do Corda - MA 21.654 3,0591 
Arari – MA 16.103 2,2749 
Bom Jesus das Selvas - MA 11.406 1,6114 
Mirador – MA 11.210 1,5837 
Tuntum – MA 11.084 1,5659 
Vitória do Mearim - MA 10.899 1,5397 
São Domingos do Maranhão - MA 10.896 1,5393 
Colinas – MA 10.880 1,5371 
Arame – MA 10.836 1,5308 
Caxias – MA 10.251 1,4482 
Alto Alegre do Pindaré - MA 9.582 1,3537 
Formosa da Serra Negra - MA 8.965 1,2665 
Lago da Pedra - MA 8.767 1,2385 
São João do Carú - MA 8.637 1,2202 
Brejo – MA 8.452 1,1940 
Buriticupu - MA 8.400 1,1867 
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Balsas – MA 8.384 1,1844 
Itaipava do Grajaú - MA 8.100 1,1443 
Codó – MA 8.076 1,1409 
Marajá do Sena - MA 7.860 1,1104 
Chapadinha - MA 7.724 1,0912 
Poção de Pedras - MA 7.559 1,0679 
Coroatá - MA 7.490 1,0581 
São Mateus do Maranhão - MA 7.300 1,0313 
Bom Jardim - MA 7.173 1,0134 
Buriti – MA 7.150 1,0101 
Participação produção MA 302.575 42,75 

Figura 184 – Municípios maranhenses com produção de arroz igual ou superior a 1,0% no ano de 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 185 – Clusters arroz municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster 2 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
São João do Carú - MA 8.637 1,2202 
Bom Jardim - MA 7.173 1,0134 
Alto Alegre do Pindaré - MA 9.582 1,3537 
Buriticupu - MA 8.400 1,1867 
Bom Jesus das Selvas - MA 11.406 1,6114 
Santa Luzia - MA 25.536 3,6076 
Arame – MA 10.836 1,5308 
Marajá do Sena - MA 7.860 1,1104 
Lago da Pedra - MA 8.767 1,2385 
Poção de Pedras - MA 7.559 1,0679 
Itaipava do Grajaú - MA 8.100 1,1443 
Grajaú – MA 22.201 3,1364 
Barra do Corda - MA 21.654 3,0591 
Tuntum - MA 11.084 1,5659 
São Domingos do Maranhão - MA 10.896 1,5393 
Colinas – MA 10.880 1,5371 
Mirador - MA 11.210 1,5837 
Formosa da Serra Negra - MA 8.965 1,2665 
Participação produção MA 210.746 29,77 

Figura 186 – Cluster 1 arroz no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Vitória do Mearim - MA 10.899 1,5397 
Arari - MA 16.103 2,2749 
São Mateus do Maranhão - MA 7.300 1,0313 
Coroatá - MA 7.490 1,0581 
Codó - MA 8.076 1,1409 
Chapadinha - MA 7.724 1,0912 
Brejo - MA 8.452 1,1940 
Buriti - MA 7.150 1,0101 
Codó - MA 8.076 1,1409 
Caxias - MA 10.251 1,4482 
Participação produção MA 91.521 12,93 

Figura 187 – Cluster 2 arroz no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 188 – Produção de arroz municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 
Figura 189 – Produção de arroz municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2012. 
Fonte: IBGE. 

Em 2012, 27 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 243.188 toneladas de 

arroz, o que correspondeu a 55,38% da produção do estado. 
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MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Barra do Corda – MA 23.819 5,4240 
Grajaú – MA 23.173 5,2769 
Santa Luzia – MA 21.450 4,8845 
Arari – MA 14.122 3,2158 
Arame – MA 12.285 2,7975 
Vitória do Mearim - MA 11.142 2,5372 
Bom Jesus das Selvas - MA 9.750 2,2202 
Formosa da Serra Negra - MA 8.702 1,9816 
Lago da Pedra – MA 8.680 1,9766 
Colinas – MA 8.133 1,8520 
São João do Carú - MA 8.040 1,8308 
Buriticupu – MA 7.770 1,7694 
Vitorino Freire – MA 7.028 1,6004 
Alto Alegre do Pindaré – MA 6.900 1,5712 
Bom Jardim – MA 6.900 1,5712 
Lagoa Grande do Maranhão - MA 6.360 1,4483 
Marajá do Sena – MA 6.240 1,4209 
São Mateus do Maranhão - MA 6.050 1,3777 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 6.015 1,3697 
Balsas – MA 5.701 1,2982 
Zé Doca – MA 5.400 1,2297 
Bacabal – MA 5.256 1,1969 
Paulo Ramos – MA 5.160 1,1750 
Jenipapo dos Vieiras - MA 4.944 1,1258 
Mirador – MA 4.842 1,1026 
Brejo de Areia – MA 4.680 1,0657 
Barreirinhas – MA 4.646 1,0580 
Participação produção MA 243.188 55,38 

Figura 190 – Municípios maranhenses com produção de arroz igual ou superior a 1,0% no ano de 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 191 – Cluster arroz municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Barra do Corda – MA 23.819 5,4240 
Grajaú – MA 23.173 5,2769 
Santa Luzia - MA 21.450 4,8845 
Arari – MA 14.122 3,2158 
Arame – MA 12.285 2,7975 
Vitória do Mearim - MA 11.142 2,5372 
Bom Jesus das Selvas - MA 9.750 2,2202 
Formosa da Serra Negra - MA 8.702 1,9816 
Lago da Pedra - MA 8.680 1,9766 
Colinas – MA 8.133 1,8520 
São João do Carú - MA 8.040 1,8308 
Buriticupu - MA 7.770 1,7694 
Vitorino Freire - MA 7.028 1,6004 
Alto Alegre do Pindaré - MA 6.900 1,5712 
Bom Jardim - MA 6.900 1,5712 
Lagoa Grande do Maranhão - MA 6.360 1,4483 
Marajá do Sena - MA 6.240 1,4209 
São Mateus do Maranhão - MA 6.050 1,3777 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 6.015 1,3697 
Zé Doca – MA 5.400 1,2297 
Bacabal – MA 5.256 1,1969 
Paulo Ramos - MA 5.160 1,1750 

Cluster  
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Jenipapo dos Vieiras - MA 4.944 1,1258 
Mirador – MA 4.842 1,1026 
Brejo de Areia - MA 4.680 1,0657 
Participação produção MA 232.841 53,02 

Figura 192 – Cluster arroz no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 193 – Produção de arroz municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 194 – Produção de arroz municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2013. 
Fonte: IBGE. 

Em 2013, 26 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 229.111 toneladas de 

arroz, o que correspondeu a 47,59% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Grajaú – MA 23.078 4,7940 
Santa Luzia – MA 20.076 4,1704 
Barra do Corda - MA 18.436 3,8297 
Arari – MA 14.783 3,0709 
Vitória do Mearim - MA 11.408 2,3698 
Araioses – MA 8.650 1,7969 
Bom Jesus das Selvas - MA 8.100 1,6826 
Formosa da Serra Negra - MA 8.061 1,6745 
Lago da Pedra - MA 7.812 1,6228 
Colinas – MA 7.800 1,6203 
Tuntum – MA 7.507 1,5594 
Arame – MA 7.408 1,5389 
Buriticupu - MA 7.270 1,5102 
Alto Alegre do Pindaré - MA 7.218 1,4994 
São João do Carú - MA 6.935 1,4406 
Bom Jardim - MA 6.791 1,4107 
Barreirinhas - MA 6.755 1,4032 
São Mateus do Maranhão - MA 6.594 1,3698 
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Vitorino Freire - MA 6.266 1,3016 
Mirador - MA 6.150 1,2775 
Lagoa Grande do Maranhão - MA 6.042 1,2551 
Marajá do Sena - MA 5.616 1,1666 
Zé Doca - MA 5.268 1,0943 
Poção de Pedras - MA 5.180 1,0760 
Paulo Ramos - MA 4.954 1,0291 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 4.953 1,0289 
Participação produção MA 229.111 47,59 

Figura 195 – Municípios maranhenses com produção de arroz igual ou superior a 1,0% no ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 196 – Clusters arroz municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 
Grajaú – MA 23.078 4,7940 
Santa Luzia - MA 20.076 4,1704 
Barra do Corda - MA 18.436 3,8297 
Bom Jesus das Selvas - MA 8.100 1,6826 
Formosa da Serra Negra - MA 8.061 1,6745 
Lago da Pedra - MA 7.812 1,6228 
Colinas - MA 7.800 1,6203 
Tuntum - MA 7.507 1,5594 
Arame – MA 7.408 1,5389 
Buriticupu - MA 7.270 1,5102 
Alto Alegre do Pindaré - MA 7.218 1,4994 

Cluster 2 

Cluster 1 
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São João do Carú - MA 6.935 1,4406 
Bom Jardim - MA 6.791 1,4107 
Vitorino Freire - MA 6.266 1,3016 
Mirador - MA 6.150 1,2775 
Lagoa Grande do Maranhão - MA 6.042 1,2551 
Marajá do Sena - MA 5.616 1,1666 
Zé Doca - MA 5.268 1,0943 
Poção de Pedras - MA 5.180 1,0760 
Paulo Ramos - MA 4.954 1,0291 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 4.953 1,0289 
Participação produção MA 180.921 37,58 

Figura 197 – Cluster 1 arroz no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Vitória do Mearim - MA 11.408 2,3698 
Arari – MA 14.783 3,0709 
São Mateus do Maranhão - MA 6.594 1,3698 
Participação produção MA 32.785 6,81 

Figura 198 –Cluster 2 arroz no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 199 – Produção de arroz municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 200 – Produção de arroz municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 2014. 
Fonte: IBGE. 

Em 2014, 25 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 243.188 toneladas de 

arroz, o que correspondeu a 55,38% da produção do estado. 

 
MUNICÍPIO PRODUÇÃO (TONELADAS) % 

Barra do Corda – MA 28.970 4,9353 
Grajaú – MA 18.480 3,1482 
Santa Luzia - MA 17.674 3,0109 
Arari – MA 17.382 2,9612 
Bom Jesus das Selvas - MA 11.906 2,0283 
Vargem Grande - MA 10.544 1,7963 
Vitória do Mearim - MA 10.456 1,7813 
Mirador – MA 9.440 1,6082 
Colinas – MA 9.180 1,5639 
Tuntum – MA 9.075 1,5460 
Alto Alegre do Pindaré - MA 8.400 1,4310 
Barreirinhas - MA 8.223 1,4009 
São Domingos do Maranhão - MA 8.140 1,3867 
Buriticupu - MA 7.800 1,3288 
Pastos Bons - MA 7.528 1,2825 
Lago da Pedra - MA 6.760 1,1516 
Caxias – MA 6.708 1,1428 
Formosa da Serra Negra - MA 6.448 1,0985 
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Poção de Pedras - MA 6.418 1,0934 
Paraibano - MA 6.402 1,0906 
Araioses - MA 6.400 1,0903 
Fortuna – MA 6.400 1,0903 
Arame – MA 6.360 1,0835 
Brejo – MA 6.210 1,0579 
Chapadinha - MA 5.875 1,0009 
Participação produção MA 247.179 42,11 

Figura 201 – Municípios maranhenses com produção de arroz igual ou superior a 1,0% no ano de 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 202 – Clusters arroz municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Alto Alegre do Pindaré - MA 8.400 1,4310 134.691 31.287 1.932,289 

Arame – MA 6.360 1,0835 160.866 32.015 2.976,038 

Barra do Corda - MA 28.970 4,9353 497.270 86.151 5.190,339 

Bom Jesus das Selvas - MA 11.906 2,0283 206.946 32.900 2.679,098 

Buriticupu - MA 7.800 1,3288 386.339 70.417 2.545,440 

Colinas – MA 9.180 1,5639 247.928 40.268 1.980,552 

Formosa da Serra Negra - MA 6.448 1,0985 102.470 18.573 3.690,611 

Fortuna – MA 6.400 1,0903 87.496 15.239 694,997 

Grajaú – MA 18.480 3,1482 480.683 67.626 8.863,571 

Lago da Pedra - MA 6.760 1,1516 254.589 48.992 1.240,446 

Mirador - MA 9.440 1,6082 114.945 20.596 8.521,084 

Cluster 2 

Cluster 3 

Cluster 1 
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Paraibano - MA 6.402 1,0906 93.708 20.892 530,520 

Pastos Bons - MA 7.528 1,2825 114.096 18.999 1.635,295 

Poção de Pedras - MA 6.418 1,0934 106.172 17.773 990,413 

Santa Luzia - MA 17.674 3,0109 467.108 71.067 5.462,955 

São Domingos do Maranhão - MA 8.140 1,3867 213.663 33.707 1.151,978 

Tuntum – MA 9.075 1,5460 214.628 40.844 3.369,123 

Total 175.381 30,88 3.883.598 667.346 53.454,750 
Figura 203 – Cluster 1 arroz no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * População estimada em 2015. 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Arari – MA 17.382 2,9612 170.290 29.200 1.100,275 

Vitória do Mearim - MA 10.456 1,7813 177.180 32.046 716,719 

Total 27.838 4,74 347.470 61.246 1.816,994 
Figura 204 – Cluster 2 arroz no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * População estimada em 2015. 

 

MUNICÍPIO 
PRODUÇÃO 

(TONELADAS) % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Chapadinha - MA 5.875 1,0009 463.849 77.684 3.247,383 

Vargem Grande - MA 10.544 1,7963 222.672 54.845 1.957,751 

Total 16.419 2,80 686.521 132.529 5.205,134 
Figura 205 – Cluster 3 arroz no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * População estimada em 2015. 

 

 
Figura 206 – Produção clusters arroz municípios Maranhão (2010-2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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O Maranhão já foi um dos grandes produtores de arroz do país e, em 2014, ocupava a 

terceira posição como maior produtor nacional, com 586.998 toneladas, correspondendo a 

4,82% da produção brasileira. É possível verificar a produção de arroz em praticamente todo 

o estado para o período analisado (2010 – 2014), apenas uns poucos municípios não 

apresentam produção. No entanto, quando se faz o corte, para municípios que tem uma 

produção igual ou superior a 1,0% tem-se uma redução considerável de produtores, que ficam 

entre 25 e 28 municípios. Ao se observar estes municípios, que apresentaram uma produção 

de arroz superior a 1,0% e aplicando a ferramenta SIG/Jenks, tem-se como resultado a 

sugestão de formação de clusters potenciais de arroz para o estado, nos quais houve uma 

produção média de 239.321 toneladas no período analisado. 

Tal produção, nos clusters potenciais, ocorreu, em 2014, em uma área de 60.476,878 

Km², 18,22% da área total do estado nesta área a população estimada em 2015 era de 861.121 

de pessoas, correspondendo a 12,47% da população total do estado, o PIB dos clusters 

potenciais de arroz, em 2013, foi de R$ 4.917.598,00 o que correspondeu a 7,28% do PIB 

maranhense.  

Diante de tais informações, o estado poderá elaborar políticas específicas para 

potencializar a produção levando assim a uma melhor produtividade e competitividade nos 

municípios pertencentes aos clusters potenciais. O sucesso das políticas adotadas nestes locais 

poderão ser, na medida do possível, expandidas para outros municípios podendo gerar novos 

clusters, já que o estado tem um histórico de grande produtor de arroz, melhorando assim a 

condição de vida, em um primeiro momento para a população dos clusters potenciais 

sugeridos, e depois podendo atingir outras regiões do estado. 

3.7 Rebanho Bovino 

O Brasil, em 2014, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA), foi o segundo país do mundo em termos de rebanho bovino, com uma 

participação de 20,1% no rebanho mundial.  
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Figura 207 – Distribuição dos principais rebanhos bovinos segundo USDA. 
Fonte: USDA / Elaboração Scott Consultoria. 

O Brasil, devido às restrições do mercado indiano, é, portanto, o maior rebanho bovino 

comercial do mundo. Neste contexto, o Maranhão vem, nos últimos anos, despontando como 

um dos estados com grande potencial para buscar mercados tanto externo quanto interno. O 

estado, que durante anos não tinha acesso a mercados fora do eixo Norte – Nordeste, devido a 

restrições sanitárias, conseguiu, em 2013, alcançar o status de sanitário de Zona Livre de 

Febre Aftosa com Vacinação, o que torna o estado mais competitivo no mercado da carne, 

podendo não só exportar para outros estados como para outros países. 

Em 2014, o estado possuía o segundo rebanho bovino do Nordeste, com uma 

participação de 26,43% do rebanho da região, ficando atrás apenas da Bahia, e o décimo 

segundo rebanho bovino do país com uma participação de 3,65% do total. Todos 217 

municípios do estado tem produção pecuária, mas quando se faz o corte, no qual ficam apenas 

municípios que possuem um rebanho superior a 1,0% do total do estado, tem-se uma redução 

da participação de municípios em  torno de 30 municípios. É importante observar que a 

grande maioria do rebanho bovino maranhense está direcionado para a produção de carne, a 

produção de leite ainda não atingiu uma escala industrial de grande porte, há pequenas 

iniciativas em alguns pequenos municípios sendo o principal deles o município de São 

Francisco do Brejão que se localiza na região de Imperatriz. 

 

ÍNDIA	
32%	

BRASIL	
20%	

CHINA	
10%	

UE	
8%	

EUA	
9%	

OUTROS	
21%	



 164 

 
Figura 208 – Participação (%) do rebanho bovino do Maranhão em relação ao Brasil. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 209 – Rebanho bovino Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

Posição Estado Quantidade (Cabeças) % Acumulado 
1 Mato Grosso 28.592.183 13,47 13,47 
2 Minas Gerais 23.707.042 11,16 24,63 
3 Goiás 21.538.072 10,14 34,77 
4 Mato Grosso do Sul 21.003.830 9,89 44,66 
5 Pará 19.911.217 9,38 54,04 
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6 Rio Grande do Sul 13.956.953 6,57 60,61 
7 Rondônia 12.744.326 6,00 66,62 
8 Bahia 10.824.134 5,10 71,71 
9 São Paulo 10.126.223 4,77 76,48 

10 Paraná 9.181.577 4,32 80,81 
11 Tocantins 8.062.227 3,80 84,60 
12 Maranhão 7.758.352 3,65 88,26 
13 Santa Catarina 4.285.931 2,02 90,27 
14 Acre 2.799.673 1,32 91,59 
15 Ceará 2.597.139 1,22 92,82 
16 Rio de Janeiro 2.379.648 1,12 93,94 
17 Espírito Santo 2.295.624 1,08 95,02 
18 Pernambuco 1.920.075 0,90 95,92 
19 Piauí 1.660.099 0,78 96,70 
20 Amazonas 1.405.208 0,66 97,37 
21 Alagoas 1.253.121 0,59 97,96 
22 Sergipe 1.218.972 0,57 98,53 
23 Paraíba 1.145.943 0,54 99,07 
24 Rio Grande do Norte 972.816 0,46 99,53 
25 Roraima 735.962 0,35 99,87 
26 Amapá 167.529 0,08 99,95 
27 Distrito Federal 100.056 0,05 100,00 

Figura 210 – Ranking nacional produção do rebanho bovino (2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

Posição Estado Quantidade (Cabeças) % Acumulado 
1 Bahia 10.824.134 36,88 36,88 
2 Maranhão 7.758.352 26,43 63,31 
3 Ceará 2.597.139 8,85 72,16 
4 Pernambuco 1.920.075 6,54 78,70 
5 Piauí 1.660.099 5,66 84,36 
6 Alagoas 1.253.121 4,27 88,63 
7 Sergipe 1.218.972 4,15 92,78 
8 Paraíba 1.145.943 3,90 96,69 
9 Rio Grande do Norte 972.816 3,31 100,00 

Figura 211 – Ranking regional produção do rebanho bovino (2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 212 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 213 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2010. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2010, 29 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 3.382.804 cabeças de 

gado, o que correspondeu a 48,47% do rebanho bovino do estado. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 
Açailândia – MA 423.650 6,0696 
Amarante do Maranhão – MA 197.763 2,8333 
Bom Jardim - MA 182.069 2,6085 
Santa Luzia - MA 169.941 2,4347 
Bom Jesus das Selvas - MA 149.957 2,1484 
Grajaú - MA 135.015 1,9344 
Senador La Rocque - MA 130.421 1,8685 
Itinga do Maranhão - MA 124.115 1,7782 
Zé Doca - MA 117.326 1,6809 
Estreito - MA 113.658 1,6284 
Bacabal - MA 109.206 1,5646 
Barra do Corda - MA 105.240 1,5078 
Vitorino Freire - MA 102.749 1,4721 
Tuntum - MA 96.808 1,3870 
Imperatriz - MA 91.641 1,3129 
João Lisboa - MA 90.963 1,3032 
Buriticupu - MA 90.424 1,2955 
Cidelândia - MA 90.059 1,2903 
São João do Paraíso - MA 85.359 1,2229 
Arame - MA 83.952 1,2028 
São Francisco do Brejão - MA 83.885 1,2018 
Carolina - MA 79.805 1,1434 
Lago da Pedra - MA 79.789 1,1431 
Riachão - MA 78.222 1,1207 
Porto Franco - MA 75.997 1,0888 
Formosa da Serra Negra - MA 75.218 1,0776 
Sítio Novo - MA 74.950 1,0738 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 73.692 1,0558 
Olho d'Água das Cunhãs - MA 70.930 1,0162 
Participação produção MA 3.382.804 48,47 

Figura 214 – Municípios maranhenses com rebanho bovino igual ou superior a 1,0% no ano de 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 215 – Clusters rebanho bovino municípios do Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Açailândia - MA 423.650 6,0696 
Amarante do Maranhão - MA 197.763 2,8333 
Bom Jardim - MA 182.069 2,6085 
Santa Luzia - MA 169.941 2,4347 
Bom Jesus das Selvas - MA 149.957 2,1484 
Grajaú - MA 135.015 1,9344 
Senador La Rocque - MA 130.421 1,8685 
Itinga do Maranhão - MA 124.115 1,7782 
Zé Doca - MA 117.326 1,6809 
Estreito - MA 113.658 1,6284 
Barra do Corda - MA 105.240 1,5078 
Tuntum - MA 96.808 1,3870 
Imperatriz - MA 91.641 1,3129 
João Lisboa - MA 90.963 1,3032 
Buriticupu - MA 90.424 1,2955 
Cidelândia - MA 90.059 1,2903 
São João do Paraíso - MA 85.359 1,2229 
Arame - MA 83.952 1,2028 
São Francisco do Brejão - MA 83.885 1,2018 
Carolina - MA 79.805 1,1434 
Riachão - MA 78.222 1,1207 
Porto Franco - MA 75.997 1,0888 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Formosa da Serra Negra - MA 75.218 1,0776 
Sítio Novo - MA 74.950 1,0738 
Participação produção MA 2.946.438 42,21 

Figura 216 – Cluster 1 rebanho bovino no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Vitorino Freire - MA 102.749 1,4721 
Olho d'Água das Cunhãs - MA 70.930 1,0162 
Bacabal - MA 109.206 1,5646 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 73.692 1,0558 
Lago da Pedra - MA 79.789 1,1431 
Participação produção MA 436.366 6,25 

Figura 217 – Cluster 2 rebanho bovino no Maranhão em 2010. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 218 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 
 
 
 
 
 
 



 170 

 
Figura 219 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2011. 
Fonte: IBGE. 

Em 2011, 33 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 3.756.690 cabeças de 

gado, o que correspondeu a 51,72% do rebanho bovino do estado. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Açailândia – MA 437.803 6,0269 
Santa Luzia - MA 231.934 3,1929 
Amarante do Maranhão - MA 199.670 2,7487 
Bom Jardim - MA 156.084 2,1487 
Grajaú – MA 136.800 1,8832 
Bom Jesus das Selvas - MA 125.446 1,7269 
Senador La Rocque - MA 123.957 1,7064 
Itinga do Maranhão - MA 120.260 1,6555 
Zé Doca - MA 119.072 1,6392 
Bacabal – MA 111.433 1,5340 
Estreito – MA 109.928 1,5133 
Barra do Corda - MA 103.860 1,4298 
Riachão – MA 97.777 1,3460 
Buriticupu - MA 96.914 1,3341 
Cidelândia - MA 94.547 1,3016 
Vitorino Freire - MA 94.539 1,3015 
João Lisboa - MA 92.158 1,2687 
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Figura 220 – Municípios maranhenses com rebanho bovino igual ou superior a 1,0% no ano de 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 221 – Clusters rebanho bovino municípios do Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. 

 
 
 
 

Tuntum – MA 90.318 1,2433 
Centro Novo do Maranhão - MA 86.638 1,1927 
São João do Paraíso - MA 84.648 1,1653 
Lago da Pedra - MA 84.576 1,1643 
Codó – MA 84.236 1,1596 
Arame – MA 83.832 1,1541 
Porto Franco - MA 83.433 1,1486 
Vila Nova dos Martírios - MA 83.320 1,1470 
Imperatriz - MA 83.187 1,1452 
São Francisco do Brejão - MA 82.157 1,1310 
Parnarama - MA 79.770 1,0981 
Olho d'Água das Cunhãs - MA 78.213 1,0767 
Carolina - MA 76.613 1,0547 
Formosa da Serra Negra - MA 75.300 1,0366 
Sítio Novo - MA 75.220 1,0355 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 73.047 1,0056 
Participação produção MA 3.756.690 51,72 

Cluster 2 

Cluster 1 
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MUNICÍPIO CABEÇAS % 
Açailândia - MA 437.803 6,0269 
Santa Luzia - MA 231.934 3,1929 
Amarante do Maranhão - MA 199.670 2,7487 
Bom Jardim - MA 156.084 2,1487 
Grajaú - MA 136.800 1,8832 
Bom Jesus das Selvas - MA 125.446 1,7269 
Senador La Rocque - MA 123.957 1,7064 
Itinga do Maranhão - MA 120.260 1,6555 
Zé Doca - MA 119.072 1,6392 
Estreito - MA 109.928 1,5133 
Barra do Corda - MA 103.860 1,4298 
Riachão - MA 97.777 1,3460 
Buriticupu - MA 96.914 1,3341 
Cidelândia - MA 94.547 1,3016 
João Lisboa - MA 92.158 1,2687 
Tuntum - MA 90.318 1,2433 
Centro Novo do Maranhão - MA 86.638 1,1927 
São João do Paraíso - MA 84.648 1,1653 
Arame - MA 83.832 1,1541 
Porto Franco - MA 83.433 1,1486 
Vila Nova dos Martírios - MA 83.320 1,1470 
Imperatriz - MA 83.187 1,1452 
São Francisco do Brejão - MA 82.157 1,1310 
Carolina - MA 76.613 1,0547 
Formosa da Serra Negra - MA 75.300 1,0366 
Sítio Novo - MA 75.220 1,0355 
Participação produção MA 3.150.876 43,38 

Figura 222– Cluster 1 rebanho bovino no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Vitorino Freire - MA 94.539 1,3015 
Olho d'Água das Cunhãs - MA 78.213 1,0767 
Bacabal - MA 111.433 1,5340 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 73.047 1,0056 
Lago da Pedra - MA 84.576 1,1643 
Participação produção MA 441.808 6,08 

Figura 223 – Cluster 2 rebanho bovino no Maranhão em 2011. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
 
 
 



 173 

 
Figura 224 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 225 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2012. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2012, 32 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 3.866.461 cabeças de 

gado, o que correspondeu a 51,62% do rebanho bovino do estado. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Açailândia - MA 427.961 5,7130 
Amarante do Maranhão - MA 240.632 3,2123 
Santa Luzia - MA 227.394 3,0356 
Bom Jardim - MA 185.913 2,4818 
Senador La Rocque - MA 133.965 1,7884 
Itinga do Maranhão - MA 131.288 1,7526 
Bom Jesus das Selvas - MA 128.866 1,7203 
Zé Doca - MA 122.691 1,6379 
Barra do Corda - MA 121.952 1,6280 
Grajaú - MA 121.952 1,6280 
Estreito - MA 117.760 1,5720 
Bacabal - MA 117.355 1,5666 
Tuntum - MA 112.329 1,4995 
Buriticupu - MA 105.378 1,4067 
Riachão - MA 103.643 1,3836 
Cidelândia - MA 96.167 1,2838 
João Lisboa - MA 96.053 1,2823 
Vitorino Freire - MA 95.834 1,2793 
Sítio Novo - MA 93.709 1,2510 
Imperatriz - MA 93.409 1,2470 
Lago da Pedra - MA 89.065 1,1890 
Codó - MA 88.520 1,1817 
Porto Franco - MA 86.954 1,1608 
Arame - MA 86.711 1,1575 
São João do Paraíso - MA 85.116 1,1363 
Centro Novo do Maranhão - MA 84.316 1,1256 
Carolina - MA 84.274 1,1250 
São Francisco do Brejão - MA 81.908 1,0934 
Formosa da Serra Negra - MA 79.161 1,0568 
Olho d'Água das Cunhãs - MA 75.796 1,0118 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 75.405 1,0066 
Parnarama - MA 74.984 1,0010 
Participação produção MA 3.866.461 51,62 

Figura 226 – Municípios maranhenses com rebanho bovino igual ou superior a 1,0% no ano de 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 227 –Clusters rebanho bovino municípios do Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Açailândia - MA 427.961 5,7130 
Amarante do Maranhão - MA 240.632 3,2123 
Santa Luzia - MA 227.394 3,0356 
Bom Jardim - MA 185.913 2,4818 
Senador La Rocque - MA 133.965 1,7884 
Itinga do Maranhão - MA 131.288 1,7526 
Bom Jesus das Selvas - MA 128.866 1,7203 
Zé Doca - MA 122.691 1,6379 
Barra do Corda - MA 121.952 1,6280 
Grajaú - MA 121.952 1,6280 
Estreito - MA 117.760 1,5720 
Tuntum - MA 112.329 1,4995 
Buriticupu - MA 105.378 1,4067 
Riachão - MA 103.643 1,3836 
Cidelândia - MA 96.167 1,2838 
João Lisboa - MA 96.053 1,2823 
Sítio Novo - MA 93.709 1,2510 
Imperatriz - MA 93.409 1,2470 
Porto Franco - MA 86.954 1,1608 
Arame - MA 86.711 1,1575 
São João do Paraíso - MA 85.116 1,1363 
Centro Novo do Maranhão - MA 84.316 1,1256 

Cluster 2 

Cluster 1 
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Carolina - MA 84.274 1,1250 
São Francisco do Brejão - MA 81.908 1,0934 
Formosa da Serra Negra - MA 79.161 1,0568 
Participação produção MA 3.249.502 43,38 

Figura 228 – Cluster 1 rebanho bovino no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Vitorino Freire - MA 95.834 1,2793 
Olho d'Água das Cunhãs - MA 75.796 1,0118 
Bacabal - MA 117.355 1,5666 
São Luís Gonzaga do Maranhão - MA 75.405 1,0066 
Lago da Pedra - MA 89.065 1,1890 
Participação produção MA 453.455 6,05 

Figura 229 – Cluster 2 rebanho bovino no Maranhão em 2012. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 

 
Figura 230 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 231 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2013. 
Fonte: IBGE. 

Em 2013, 30 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 3.800.646 cabeças de 

gado, o que correspondeu a 49,93% do rebanho bovino do estado. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Açailândia - MA 416.834 5,4765 
Amarante do Maranhão - MA 242.712 3,1888 
Santa Luzia - MA 217.859 2,8623 
Grajaú – MA 155.980 2,0493 
Bom Jardim - MA 155.437 2,0422 
Bom Jesus das Selvas - MA 139.163 1,8284 
Zé Doca - MA 138.393 1,8183 
Itinga do Maranhão - MA 137.365 1,8047 
Senador La Rocque - MA 137.297 1,8039 
Barra do Corda - MA 126.389 1,6605 
Estreito – MA 122.731 1,6125 
Bacabal – MA 119.548 1,5707 
Buriticupu - MA 113.471 1,4908 
Riachão – MA 104.447 1,3723 
Arame – MA 100.376 1,3188 
Sítio Novo - MA 99.090 1,3019 
Vitorino Freire - MA 96.785 1,2716 
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Tuntum - MA 96.356 1,2660 
João Lisboa - MA 95.765 1,2582 
Cidelândia - MA 94.908 1,2469 
Porto Franco - MA 94.693 1,2441 
Imperatriz - MA 94.139 1,2368 
Formosa da Serra Negra - MA 92.852 1,2199 
São João do Paraíso - MA 91.657 1,2042 
Lago da Pedra - MA 91.600 1,2035 
Centro Novo do Maranhão - MA 91.065 1,1964 
São Francisco do Brejão - MA 86.047 1,1305 
Carolina - MA 84.780 1,1139 
Codó – MA 81.700 1,0734 
Vila Nova dos Martírios - MA 81.207 1,0669 
Participação produção MA 3.800.646 49,93 

Figura 232 – Municípios maranhenses com rebanho bovino igual ou superior a 1,0% no ano de 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
Figura 233 – Clusters rebanho bovino municípios do Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. 

 

 

 

 

 

Cluster 2 

Cluster 1 
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MUNICÍPIO CABEÇAS % 
Açailândia - MA 416.834 5,4765 
Amarante do Maranhão - MA 242.712 3,1888 
Santa Luzia - MA 217.859 2,8623 
Grajaú – MA 155.980 2,0493 
Bom Jardim - MA 155.437 2,0422 
Bom Jesus das Selvas - MA 139.163 1,8284 
Zé Doca - MA 138.393 1,8183 
Itinga do Maranhão - MA 137.365 1,8047 
Senador La Rocque - MA 137.297 1,8039 
Barra do Corda - MA 126.389 1,6605 
Estreito - MA 122.731 1,6125 
Buriticupu - MA 113.471 1,4908 
Riachão - MA 104.447 1,3723 
Arame – MA 100.376 1,3188 
Sítio Novo - MA 99.090 1,3019 
Tuntum - MA 96.356 1,2660 
João Lisboa - MA 95.765 1,2582 
Cidelândia - MA 94.908 1,2469 
Porto Franco - MA 94.693 1,2441 
Imperatriz - MA 94.139 1,2368 
Formosa da Serra Negra - MA 92.852 1,2199 
São João do Paraíso - MA 91.657 1,2042 
Centro Novo do Maranhão - MA 91.065 1,1964 
São Francisco do Brejão - MA 86.047 1,1305 
Carolina - MA 84.780 1,1139 
Vila Nova dos Martírios - MA 81.207 1,0669 
Participação produção MA 3.411.013 44,81 

Figura 234 – Cluster 1 rebanho bovino no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS % 

Vitorino Freire - MA 96.785 1,2716 
Bacabal - MA 119.548 1,5707 
Lago da Pedra - MA 91.600 1,2035 
Participação produção MA 307.933 4,05 

Figura 235 – Cluster 2 rebanho bovino no Maranhão em 2013. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 236 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 

 
Figura 237 – Produção rebanho bovino municípios do Maranhão com produção igual ou maior que 1,0% em 
2014. 
Fonte: IBGE. 
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Em 2014, 30 municípios maranhenses tiveram uma produção igual ou superior a 1,0% 

em relação a produção total do estado. Estes municípios produziram 3.889.540 cabeças de 

gado, o que correspondeu a 50,13% do rebanho bovino do estado. 

 
MUNICÍPIO CABEÇAS  % 

Açailândia - MA 425.121 5,4795 
Amarante do Maranhão - MA 249.819 3,2200 
Santa Luzia - MA 199.123 2,5666 
Bom Jardim - MA 170.103 2,1925 
Grajaú – MA 160.685 2,0711 
Zé Doca - MA 139.980 1,8042 
Bom Jesus das Selvas - MA 139.328 1,7958 
Itinga do Maranhão - MA 136.435 1,7586 
Estreito - MA 129.358 1,6673 
Senador La Rocque - MA 127.277 1,6405 
Barra do Corda - MA 124.898 1,6099 
Sítio Novo - MA 122.116 1,5740 
Bacabal - MA 121.487 1,5659 
Buriticupu - MA 117.355 1,5126 
Arame – MA 107.760 1,3890 
Tuntum - MA 105.584 1,3609 
Riachão - MA 104.442 1,3462 
Vitorino Freire - MA 100.320 1,2931 
Cidelândia - MA 99.402 1,2812 
Imperatriz - MA 97.427 1,2558 
Formosa da Serra Negra - MA 97.245 1,2534 
Porto Franco - MA 96.538 1,2443 
São João do Paraíso - MA 95.323 1,2287 
Centro Novo do Maranhão - MA 94.252 1,2148 
João Lisboa - MA 93.673 1,2074 
Lago da Pedra - MA 93.500 1,2052 
São Francisco do Brejão - MA 88.777 1,1443 
Codó – MA 86.760 1,1183 
Vila Nova dos Martírios – MA 84.064 1,0835 
Carolina – MA 81.388 1,0490 
Participação produção MA 3.889.540 50,13 

Figura 238 – Municípios maranhenses com rebanho bovino igual ou superior a 1,0% no ano de 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
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Figura 239 – Clusters rebanho bovino municípios do Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. 

 

MUNICÍPIO CABEÇAS  % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Açailândia - MA 425.121 5,4795 1.578.986 109.685 5.806,440 

Amarante do Maranhão - MA 249.819 3,2200 195.184 40.378 7.438,194 

Arame – MA 107.760 1,3890 160.866 32.015 2.976,038 

Barra do Corda - MA 124.898 1,6099 497.270 86.151 5.190,339 

Bom Jardim - MA 170.103 2,1925 219.960 40.660 6.590,530 

Bom Jesus das Selvas - MA 139.328 1,7958 206.946 32.900 2.679,098 

Buriticupu - MA 117.355 1,5126 386.339 70.417 2.545,440 

Carolina – MA 81.388 1,0490 230.124 23.866 6.411,603 

Centro Novo do Maranhão - MA 94.252 1,2148 98.962 21.013 8.369,793 

Cidelândia - MA 99.402 1,2812 98.337 14.346 1.464,034 

Estreito – MA 129.358 1,6673 746.241 40.629 2.718,978 

Formosa da Serra Negra - MA 97.245 1,2534 102.470 18.573 3.690,611 

Grajaú – MA 160.685 2,0711 480.683 67.626 8.863,571 

Imperatriz - MA 97.427 1,2558 5.039.597 253.123 1.368,987 

Itinga do Maranhão - MA 136.435 1,7586 193.832 25.440 3.581,716 

João Lisboa - MA 93.673 1,2074 137.059 23.232 1.135,211 

Porto Franco - MA 96.538 1,2443 494.151 23.243 1.417,493 

Riachão – MA 104.442 1,3462 250.493 19.846 6.373,017 

Santa Luzia – MA 199.123 2,5666 467.108 71.067 5.462,955 

São Francisco do Brejão - MA 88.777 1,1443 63.900 11.444 745,606 

São João do Paraíso - MA 95.323 1,2287 70.794 10.949 2.053,843 

Cluster 1  

Cluster 2  
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Senador La Rocque - MA 127.277 1,6405 114.073 14.081 738,548 

Sítio Novo – MA 122.116 1,5740 91.041 17.663 3.114,871 

Tuntum – MA 105.584 1,3609 214.628 40.844 3.389,123 

Vila Nova dos Martírios - MA 84.064 1,0835 65.015 12.954 1.188,781 

Zé Doca – MA 139.980 1,8042 342.114 50.507 2.140,112 

Total 3.487.473 44,95 12.546.173 1.172.652 97.454,932 
Figura 240 – Cluster 1 rebanho bovino no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB de 2013. **População estimada em 2015. 

 

MUNICÍPIO CABEÇAS  % 
PIB* População**  Área 

(Km²) 
Bacabal – MA 121.487 1,5659 878.296 102.656 1.683,074 

Lago da Pedra - MA 93.500 1,2052 254.589 48.992 1.240,446 

Vitorino Freire - MA 100.320 1,2931 176.798 30.917 1.193,385 

Participação produção MA 315.307 4,06 1.309.683 182.565 4.116,905 
Figura 241 – Cluster 2 rebanho bovino no Maranhão em 2014. 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. * PIB de 2013. **População estimada em 2015. 

 

 
Figura 242 – Produção clusters rebanho bovino Maranhão (2010 – 2014). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

O Maranhão possui destaque regional em relação ao rebanho bovino, ficando em 

segundo lugar em quantidade de cabeças de gado na região Nordeste. Em 2013, o estado 

conseguiu reconhecimento nacional de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, o que faz 

com que o mercado se torne mais amplo, podendo explorar tanto o mercado nacional quanto 

internacional. As características que o estado possui, sobretudo, em relação às exportações, 
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devido à sua localização, mais próximo dos mercados Norte americano e asiático, faz com 

que se tenha um grande potencial para exportações de carne bovina.  

Há presença de rebanho bovino em todos os municípios do estado, com um total, em 

2014, de 7.758.352 cabeças de gado. n No período de 2010 a 2014, houve uma evolução de 

11,15% no rebanho do estado. Tal rebanho está distribuído em pequenas, médias e grandes 

propriedades, no entanto, quando se faz o corte, no qual consta apenas municípios com 

rebanho com participação igual ou superior a 1,0% do total do estado, tem-se uma redução do 

número de municípios, em torno de 30 para o período analisado. 

Com o uso da ferramenta SIG/Jenks foi possível mapear os municípios com maior 

participação percentual em relação ao total do estado. A partir de tais informações,  sugere-se 

a formação de clusters pecuários para o estado, sendo um cluster mais extenso e com maior 

participação, contemplando uma faixa extensa de municípios, destacando-se Açailândia, com 

o maior rebanho bovino do estado.   

No período analisado, houve uma variação de 12,42% do rebanho bovino nos clusters 

sugeridos. O rebanho bovino nos clusters potenciais acontece em uma área de 101.571,837 

Km², 30,60% da área total do estado, nestes clusters potenciais havia uma população estimada, 

em 2015, de 1.355.217 pessoas, correspondendo a 19,63% da população total do estado e com 

relação ao PIB dos clusters potenciais este foi de R$ 13.855.856,00, em 2013, o que 

correspondeu a 20,50% de todo o PIB do estado. 
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Figura 243 – Evolução da produção de arroz, cana-de-açúcar, mandioca, milho, soja e rebanho bovino no estado 
do Maranhão  entre o período de 2010 a 2014.  
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 

Considerando o período de analisado, foi possível observar que para os produtos 

pesquisados, quando a análise é feita tendo como os anos base 2010 e 2014, houve um avanço 

na produção total para os produtos mandioca, soja, milho e rebanho bovino apenas, sendo 

5,11%, 41,85%, 183,67% e 11,15% respectivamente. E para os produtos arroz, cana-de-

açúcar e mandioca houve uma pequena queda na produção, sendo 0,5%, e 16,10% 

respectivamente.  

Diante do levantamento feito, o estado pode desenvolver políticas públicas específicas 

para o setor, que pode envolver desde o suporte técnico especializado, sobretudo para os 

pequenos produtores, até políticas envolvendo a formação de APLs, que proporcionariam 

agregação de valor ao produto, levando a uma melhoria da renda dos produtores como um 

todo.  

A formulação de políticas públicas adequadas poderá elevar a produtividade nos 

clusters sugeridos, o que proporcionaria o aumento da competitividade tendo como uma das 

consequências o aumento da renda e da qualidade de vida de toda a população pertencente aos 

clusters. Havendo sucesso, em relação a tais políticas, em um segundo momento, poderia 

2010 2011 2012 2013 2014 
Arroz (em casca) 

(Toneladas) 589.945 707.846 439.143 481.396 586.998 

Bovino (cabeças) 6.979.844 7.264.106 7.490.942 7.611.324 7.758.352 
Cana-de-açúcar (Toneladas) 3.176.531 2.673.211 3.011.709 2.948.317 2.665.104 
Mandioca (Toneladas) 1.540.586 1.780.279 1.529.579 1.325.328 1.619.342 
Milho (em grão) (Toneladas) 535.853 646.209 783.491 1.321.683 1.520.047 
Soja (em grão) (Toneladas) 1.322.363 1.571.418 1.640.183 1.581.687 1.875.792 
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levá-las a outros municípios, expandindo seus benefícios ao maior número de pessoas 

possíveis, mudando significativamente a vida das pessoas. 

Após o levantamento de dados, foi possível observar que há produção em praticamente 

todos os municípios do estado para os produtos arroz, mandioca, milho e rebanho bovino. Já 

para os produtos cana-de-açúcar e soja há uma presença menor no estado, no entanto, com 

grande representatividade, quando se trata de quantidade e valor gerado pela produção.  

No caso específico da soja observou-se uma expansão da produção para outros 

municípios no período analisado. Nesse sentido, é importante observar que quando foi feito o 

corte para municípios com produção igual ou superior a 1,0% de toda a produção do estado, 

foi possível observar a formação de aglomerados de municípios, sugerindo, assim, a formação 

de clusters para os produtos cana-de-açúcar, milho, soja, arroz, mandioca e rebanho bovino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho buscou, essencialmente, discutir a possibilidade de formação de clusters 

agrícolas e pecuário potenciais no Maranhão, fato que poderia ser uma estratégia para o 

desenvolvimento regional. Tal iniciativa se deve, em grande medida, ao elevado grau de 

concentração da economia maranhense, que tem a capital São Luís com uma participação 

média, durante o período de 2010 a 2014, de cerca de 38,0% de todo o PIB do estado. O outro 

município, que vem logo em seguida, teve uma participação média no PIB estadual de cerca 

de 6,83% para o mesmo período. Há portanto, uma grande disparidade em termos de 

participação na economia entre os vários municípios do estado, o qual apresentou uma 

distribuição da participação de todos os municípios do Maranhão em relação ao PIB e apenas 

um município tem  participação superior a 10,0%, São Luís com 34,22%, o segundo é 

Imperatriz com participação de 7,46%, seis com participação média de 2,43%, dezessete com 

participação média de 0,82% e cento e noventa e dois com participação média de 0,16% do 

PIB do estado.  

Tal disparidade entre as economias dos municípios maranhenses fizeram com que 

houvesse sérios reflexos no âmbito social, representado, sobretudo, pelo IDH do estado, que 

em 1991 estava na posição vinte e sete, ou seja, pior IDH do Brasil e nos anos de 2000 e 2010 

ocupou a posição vinte seis, o que significa dizer que estava na penúltima posição. Embora a 

presente pesquisa não tenha realizado um estudo detalhado, que apresentasse uma relação 

direta entre concentração econômica e baixo IDH, entende-se que há tal relação, pois sem 

uma melhor distribuição de riqueza se torna extremamente difícil conseguir melhores índices 

relativos à educação, renda e longevidade. Faz-se, portanto, necessário a formulação de 

políticas públicas que promovam uma melhor distribuição de riquezas em todo o estado do 

Maranhão, o que faria com que houvesse evolução e significativas melhoras nos indicadores 

sociais do estado.  

De acordo com a pesquisa realizada no trabalho, entende-se que uma boa alternativa 

para a formulação de políticas públicas, com vistas à redução do grau de concentração da 

economia do Maranhão, é o estímulo para a formação de clusters agrícolas e pecuário 

potenciais no estado. Os clusters se caracterizam pela aglomeração produtiva em 

determinados locais ou municípios. Tais aglomerações proporcionam, em grande medida, 

menores custos de produção, acesso a insumos, serviços e transportes em condições mais 
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favoráveis, mão de obra especializada, incentivo à melhoria da infraestrutura local, melhoria 

no processo produtivo e ganhos de escala.  

Destarte, a formação de clusters proporcionaria um considerável aumento de 

competitividade econômica nos locais de formação dos clusters potenciais, o que faria com 

que toda a população daquela localidade sofresse melhorias reais em sua condição de vida, o 

grande objetivo das políticas de desenvolvimento regional. Já existem no estado algumas 

tentativas de fomento a atividades em aglomerados através da formação de APLs, há um total 

de treze APLs catalogadas no MDIC nas áreas de extrativismo, agricultura, avicultura, 

fabricação de bebidas, laticínios entre outras.  

A implantação de clusters agrícolas e pecuário potencias no estado devem levar em 

consideração a realidade local, para tanto, deve-se pesquisar que tipo de atividades já são 

desenvolvidas na região de implantação do cluster potencial, assim será possível aproveitar 

um conhecimento já existente e, com as políticas públicas corretas, potencializar ao máximo 

tais atividades. Nesse sentido, as políticas públicas devem, essencialmente, ser formuladas “de 

baixo para cima” e não “de cima para baixo”.  É importante priorizar o desenvolvimento a 

partir de atividades que já façam parte da realidade da população, o que o estado deve fazer a 

partir de políticas públicas de longo prazo e dar todas as condições técnicas e de infraestrutura 

para que os clusters potenciais se desenvolvam e deem condição de melhoria de vida para 

toda a população.  

Todos os produtos selecionados para a pesquisa, cana-de-açúcar, milho, arroz, soja, 

mandioca e rebanho bovino, formaram aglomerados produtivos, considerando o período 

pesquisado. Nesse sentido, foi possível não só identificar potenciais clusters, mas também 

mapeá-los em todo o estado. Produtos como mandioca e arroz tem um potencial de 

dinamização maior, já que há produção em praticamente todos os municípios do estado. O 

estado, em 2014, estava em quarto e terceiro lugar na produção nacional de mandioca e arroz, 

e por fim o estado tem tradição na produção desses produtos. Já os outros produtos também 

tem grande importância em termos de produção para o estado, mas possui características 

diferentes da mandioca e arroz. Cana-de-açúcar, soja, milho e rebanho bovino são produtos 

que envolvem maiores volumes de recursos e extensão de terras para sua produção, assim 

como o resultado da produção visa, também, a mercados externos. seja dentro do próprio país 

ou fora.  

No entanto, todos eles apresentaram potencial para formação de clusters o que deve 

estimular o estado a formular políticas públicas de médio e longo prazo para fomentar o 

desenvolvimento nas regiões onde se encontram. O sucesso de tais políticas influenciarão 
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outras regiões que apresentam potencial de produção a também buscar aumentar sua 

competitividade e ampliar tanto a produção quanto benefícios para toda a população.  

Há uma distribuição dos clusters potencias em todo o estado, o que proporcionaria um 

desenvolvimento menos concentrado, com isso mesmo municípios que não fazem parte dos 

clusters potenciais poderiam ser beneficiados com sua implantação, na medida em que tais 

clusters fossem crescendo e se desenvolvendo.  

A proposta principal do trabalho era identificar e mapear os clusters potenciais agrícolas 

e pecuário do Maranhão, para tanto a pesquisa considerou um período significativo (2010 – 

2014), mas, tem-se a consciência de que para a formulação de propostas mais concretas de 

implementação de políticas públicas adequadas para formação dos clusters deve-se 

aprofundar a pesquisa, fazendo uso destes dados iniciais levantados nesse trabalho. São 

necessárias, por exemplo, visitas e entrevistas junto às pessoas, entidades de classe 

(empresariais e trabalhistas) e políticos para verificar a real possibilidade de implantação dos 

clusters. 

Portanto, o trabalho conseguiu identificar e mapear os potencias clusters agrícolas e 

pecuário do estado do Maranhão, para os seis principais produtos, em termos de valor de 

produção no ano de 2014. Entende-se que, com políticas públicas adequadas tais clusters 

potenciais podem deixar de ser potenciais e se tornarem clusters reais e, assim, mudar de 

forma significativa a realidade não só das regiões onde estão presentes, mas também toda a 

realidade do estado, diminuindo o grau de concentração econômica dos municípios, bem 

como melhorando os indicadores sociais, como educação, renda e longevidade, ou seja, 

melhorar de forma significativa e definitiva as condições de vida de toda a população. 
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APÊNDICE A – AS APLS DO MARANHÃO 

 
Figura 1 – Mapa APLs Maranhão 2014. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
 

 
Figura 2 – APL apicultura Maranhão.  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
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Figura 3 – APL avicultura Maranhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
 

 
Figura 4 – APL babaçu Maranhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
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Figura 5 – APL cachaça Maranhão  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
 

 
Figura 6 – APL caju Maranhão.  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
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Figura 7 – APL hortifruticultura Maranhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
 

 
Figura 8 – APL leite Maranhão.  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
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Figura 9 – APL mandioca Maranhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
 

 
Figura 10 – APL ovinocultura Maranhão.  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
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Figura 11 – APL piscicultura Maranhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
 

 
Figura 12 – APL turismo Maranhão. 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio. 
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APÊNDICE B – PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, 

SILVICULTURA, VEGETAL DO MARANHÃO  

Produto 
Valor da produção (R$ mil) em 

2014 
Participação 

(%) 
Acumulado 

(%) 
Carne bovina 1.788.386 22,09 22,09 
Soja (em grão) 1.734.291 21,42 43,51 
Cana-de-açúcar 675.281 8,34 51,85 
Milho (em grão) 613.336 7,57 59,42 
Mandioca 560.042 6,92 66,34 
Arroz (em casca) 409.823 5,06 71,40 
Leite 403.137 4,98 76,38 
Algodão herbáceo (em caroço) 185.898 2,30 78,68 
Carvão vegetal 175.481 2,17 80,84 
Carvão vegetal 162.189 2,00 82,85 
Carvão vegetal de eucalipto 162.189 2,00 84,85 
Madeira em tora 162.156 2,00 86,85 
Madeira em tora para papel e celulose 162.156 2,00 88,85 
Madeira em tora de eucalipto para papel e 
celulose 162.156 2,00 90,86 
Oleaginosos 116.166 1,43 92,29 
Babaçu (amêndoa) 115.473 1,43 93,72 
Feijão (em grão) 92.923 1,15 94,86 
Banana (cacho) 75.851 0,94 95,80 
Tambaqui 57.117 0,71 96,51 
Lenha 52.037 0,64 97,15 
Tambacu, tambatinga 34.587 0,43 97,58 
Ovos de galinha 32.525 0,40 97,98 
Abacaxi 30.925 0,38 98,36 
Madeira em tora 22.071 0,27 98,63 
Açaí (fruto) 19.203 0,24 98,87 
Melancia 14.756 0,18 99,05 
Curimatã, curimbatá 10.156 0,13 99,18 
Mel de abelha 8.634 0,11 99,28 
Tilápia 7.082 0,09 99,37 
Tomate 5.880 0,07 99,44 
Coco-da-baía 5.609 0,07 99,51 
Castanha de caju 4.888 0,06 99,57 
Borracha (látex coagulado) 3.983 0,05 99,62 
Alevinos 3.780 0,05 99,67 
Laranja 3.643 0,04 99,71 
Manga 3.164 0,04 99,75 
Pacu e patinga 2.608 0,03 99,79 
Ceras 2.562 0,03 99,82 
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Quadro 1- Produção  agrícola, pecuária, aquicultura, silvicultura, vegetal do Maranhão em 2014 (R$). 
Fonte: IBGE. Elaboração do autor. 
 
 
 
 
 

Piau, piapara, piauçu, piava 2.414 0,03 99,85 
Mamão 2.111 0,03 99,87 
Carnaúba (pó) 2.083 0,03 99,90 
Buriti 1.613 0,02 99,92 
Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes 948 0,01 99,93 
Jaborandi (folha) 805 0,01 99,94 
Fava (em grão) 727 0,01 99,95 
Camarão 645 0,01 99,96 
Tucum (amêndoa) 600 0,01 99,97 
Carnaúba (cera) 479 0,01 99,97 
Pintado, cachara, cachapira e pintachara, 
surubim 430 0,01 99,98 
Pirarucu 414 0,01 99,98 
Pimenta-do-reino 306 0,00 99,99 
Ovos de codorna 232 0,00 99,99 
Limão 201 0,00 99,99 
Maracujá 195 0,00 99,99 
Lenha 143 0,00 99,99 
Lenha de eucalipto 143 0,00 100,00 
Urucum (semente) 128 0,00 100,00 
Tangerina 126 0,00 100,00 
Ostras, vieiras e mexilhões 102 0,00 100,00 
Amendoim (em casca) 85 0,00 100,00 
Carnaúba 27 0,00 100,00 
Sorgo (em grão) 20 0,00 100,00 
Outros peixes 16 0,00 100,00 
Melão 15 0,00 100,00 
Pirapitinga 15 0,00 100,00 
Piaçava 14 0,00 100,00 
Batata-doce 6 0,00 100,00 
Mangaba (fruto) 5 0,00 100,00 
Copaíba (óleo) 2 0,00 100,00 
Tucunaré 2 0,00 100,00 
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ANEXO A – EXEMPLOS DE CLUSTERS NO BRASIL E NO MUNDO. 

Cluster País Características 

O cluster Têxtil de Biella, no 
Piemonte Italiano.  
 

Itália O distrito industrial de Biella está localizado numa área 

montanhosa ao nordeste da região do Piemonte. Berço da 

revolução industrial italiana, e chamado, por muitos 

analistas, de a "Manchester da Itália", o distrito de Biella 

compreende uma área de 83 pequenas vilas e povoados, 

onde residem cerca de 200 mil habitantes. Com mais de 

90 mil pessoas ativas no mercado de trabalho, o distrito 

industrial de Biella possui mais de 5 mil firmas, 

empregando cerca de 44 mil trabalhadores. A grande 

maioria dessas firmas (aproximadamente 3 mil) e também 

de seus trabalhadores (cerca de 35 mil) estão dedicados a 

atividades têxteis. A área de influência da pequena cidade 

de Biella também conta com uma florescente indústria de 

produção de máquinas e equipamentos têxteis, que 

empregavam, no início da década de 90, cerca de 2.500 

trabalhadores. 

O cluster de Malhas de Algodão 
de Tiruppur, no Sul da Índia. 

Índia O distrito industrial de malhas de algodão de Tiruppur, 

uma cidade localizada ao sul da Índia, no estado de 

Coimbatore, é, hoje, um dos principais centros de 

produção de tecidos e confecções de algodão do país. 

Tiruppur se situa numa área tradicionalmente produtora 

de algodão, onde já se desenvolviam, há pelo menos dois 

séculos, atividades rudimentares de descaroçamento e 

fiação.  

 

Os clusters Têxteis de Herning-
Ikast, e de Movelaria de Salling, 
em West Jutland, Dinamarca. 

Dinamarca West Jutland é uma pequena área a oeste da Dinamarca, 

constituí- da por pequenas cidades e vilas, com 

populações raramente ultrapassando os 5 mil habitantes. 

Essa região, que vem apresentando um crescimento 

contínuo e sustentado nas últimas décadas, deve o seu 

desenvolvimento a uma complexa rede de atividades, 

desenvolvidas principalmente em dois ramos industriais, 

que se organizaram em muitas formas semelhantes aos 

clusters das regiões do norte e nordeste italianos. 

Encontra- se, na área de Salling, um distrito industrial de 
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móveis e artefatos de madeira, e na de Herning-Ikast, uma 

outra aglomeração de firmas produzindo artigos de 

malharia. A área de Salling é constituída por um sistema 

urbano de pequenas vilas e povoados, habitados por uma 

população de 1.000 a 1.500 pessoas, cada uma reunindo 

uma aglomeração de 7 a 11 fábricas de móveis, além de 

outras pequenas firmas que produzem equipamentos e 

ferramentas industriais para o setor. Nessa área, existem 

36 fábricas, e a produção é concentrada especialmente 

nos condados de Viborg, Ringkobing e Ribe. A área de 

Herning-Ikast também é formada por pequenas cidades e 

povoados, e concentrou, em 1980, a maioria do emprego 

e do número de estabelecimentos têxteis e de confecções 

do país, principalmente localizados no condado de 

Ringkobing, onde funcionavam 264 pequenas e médias 

fábricas têxteis. 

Cluster País Características 

Os Clusters de Bens de Capital 
de Baden-Württemberg, na 
Alemanha. 

Alemanha Baden-Württemberg (B-W) é o terceiro maior estado e 

também o terceiro maior em população, contando com 

cerca de 9,5 milhões de habitantes. Dentro do estado, 

destacasse a sub-região de Stuttgart. Nessa sub região - 

que compreende a cidade de Stuttgart e a sua área de 

influência - residem 2,4 milhões de habitantes e 

funcionam 2.133 estabelecimentos industriais, 

empregando mais de 450 mil trabalhadores. Essa região é 

especializada na produção de bens de capital, destacando-

se três ramos de atividade: a de máquinas-ferramentas, o 

setor automotivo e uma indústria de produtos 

eletroeletrônicos. 

A região conta com nove universidades, e com inúmeras 

outras entidades e agências envolvidas com o 

desenvolvimento das indústrias locais, de natureza 

pública ou privada. A atuação governamental opera 

sobretudo no estímulo à pesquisa dentro e fora das 

universidades. Em vários estados, mas principalmente em 

Baden-Württemberg, a pesquisa concentra-se 

especialmente nas ciências aplicadas. O governo ainda 

atua firmemente na difusão de tecnologias, por meio de 

ações conjuntas e sobretudo mediante a associação com 
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uma série de escolas politécnicas, cujos currículos estão 

estreitamente vinculados às necessidades das indústrias 

locais. 

Cluster País Características 

Os clusters Florestais na 
Finlândia 

Finlândia Os clusters florestais da Finlândia evoluíram lenta e 

gradativamente ao longo do século XX, percorrendo 

quatro fases distintas, até se tornar um cluster maduro. A 

primeira, caraterizada pela simples extração e exportação 

de madeira, fase em que grande parte dos insumos, dos 

bens de capital e dos próprios conhecimentos de 

engenharia florestal eram importados; a segunda, quando 

se iniciam atividades de processamento e de exportações 

de bens com maior valor agregado, e quando se 

desenvolvem as indústrias de celulose, de papelão e de 

papel; a terceira fase, quando se dá o início das 

exportações de insumos e maquinarias básicas para a 

indústria florestal de outros países, e quando também se 

desenvolve uma engenharia quase totalmente de base 

local e se aprofunda a exportação de produtos 

processados, cada vez mais sofisticados, como papéis 

finos e especiais; e a quarta e última fase, que coincide 

com a finalização do complexo florestal (a partir dos anos 

70), quando a indústria exporta praticamente tudo do 

complexo, desde produtos 

processados de maior complexidade, a maquinaria e 

insumos mais sofisticados, inclusive serviços de 

engenharia de "design" e consultorias especializadas. 

Como resultado desse longo processo de 

desenvolvimento, a atividade de exportação de madeira 

tem hoje escassa importância para a economia do país. A 

indústria florestal da Finlândia, nos dias atuais, não é 

mais um simples cluster em torno da extração de recursos 

naturais, mas é essencialmente um gigantesco complexo, 

voltado para exportação de bens de capital, de serviços 

especializados e de conhecimentos. Os clusters 

finlandeses compreendem cadeias produtivas horizontais 

e verticais e funcionam como uma economia organizada 

numa vasta rede de relações dentro da indústria, e entre 

outras indústrias associadas. 
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Clusters nos Estados Unidos, 
com Referência Especial ao Caso 
do Vale do Silício. 

Estados 

Unidos 

No que diz respeito ao Vale do Silício, localizado na área 

da Baía de São Francisco, no sul da Califórnia, e que 

abriga o maior cluster industrial e de serviços 

especializados de todo o mundo, o seu desenvolvimento e 

consolidação constituíram uma longa história. Suas 

origens remontam ao ano de 1912, com a descoberta e 

produção, para fins comerciais, da válvula a vácuo, na 

pequena cidade de Palo Alto, e que trouxe como resultado 

a invenção, difusão e generalização do rádio, da televisão, 

do cinema e de outras tecnologias na área de 

comunicações. A instalação da companhia Hewlet-

Packard, em 1937, também em Palo Alto, deu um novo 

impulso à região, com a montagem de uma pequena 

indústria de instrumentos eletrônicos e que começou 

produzindo equipamentos de áudio para os estúdios de 

Walt Disney. 

Mas é durante a 2ª Guerra Mundial que se inicia 

propriamente a formação de um grande cluster industrial 

no Vale do Silício. A presença de algumas indústrias na 

área eletrônica no Vale e a existência de universidades 

conceituadas na região possibilitaram um extraordinário 

"boom" industrial na Califórnia, quando o governo norte-

americano criou um ambicioso programa de 

investimentos para capacitação na área bélico-militar, 

com ênfase particular no desenvolvimento de uma grande 

indústria aeroespacial e de outros equipamentos de 

defesa. No final da década de 70, operavam no Vale do 

Silício cerca de três mil firmas apenas na fabricação de 

componentes eletrônicos, envolvendo produtores de 

semicondutores, de sistemas de computação, software, 

periféricos, bens de capital, instrumentos de teste e 

mensuração, equipamentos de telecomunicações, 

equipamentos eletrônicos para a área médica, além dos 

tradicionais produtos para os setores militares e 

aeroespaciais. Um número incontável de outras firmas 

também existia, na área de prestação de serviços técnicos 

e de consultoria especializados. Vale assinalar que a 

maioria dessas firmas era pequena: 70% tinham menos de 

10 empregados e 85% menos de 100. 

O notável desenvolvimento do Vale do Silício não 
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poderia ter ocorrido sem a existência de uma vasta e 

complexa rede de relações interfirmas, que funcionava 

como um sistema que promovia a aprendizagem coletiva 

e o ajustamento flexível entre os produtores 

especializados de uma gigantesca organização de 

indústrias de tecnologias relacionadas. 

Cluster País Características 

O cluster de Mármore e de 
Granito, de Cachoeiro de 
Itapemirim, no estado do Espírito 
Santo. 

Brasil Cachoeiro de Itapemerim é uma cidade de porte médio, 

situada ao sul do estado do Espírito Santo, e que funciona 

como um pólo irradiador de crescimento sobre um grande 

número de municípios vizinhos. A cidade e sua área de 

influência constituem, hoje, um dos principais centros 

produtores, em nível nacional e mundial, de rochas 

ornamentais, especialmente de mármores e granitos para 

fins industriais. As origens das atividades de extração e 

beneficiamento de rochas ornamentais em Cachoeiro de 

Itapemirim remontam ao final da década de 50, e o 

desenvolvimento dessa indústria percorreu duas fases 

bem distintas. A primeira se desdobra até o princípio dos 

anos 70, e tem início no ano de 1957 quando, após a 

descoberta de ricas jazidas de mármore branco na região, 

começa um processo de atividades voltadas para a 

extração, serragem e preparação de chapas de mármore 

atraindo um grande fluxo de capitais e mão-de-obra que, 

aos poucos, foram se constituindo em diverso conjunto de 

empresas de pequeno e médio portes especializadas nas 

várias etapas do processo produtivo. A segunda fase do 

desenvolvimento industrial do distrito de Cachoeiro de 

Itapemirim inicia-seno começo da década de 70, com a 

descoberta de um novo tipo de pedra - o granito - e 

coincide com um momento de grande difusão no uso 

desse tipo de material, que passou a ser utilizado em larga 

escala, e para uma grande diversidade de propósitos, pela 

indústria da construção civil. Essa segunda fase também 

coincide com o aumento das exportações do mármore e 

do granito brasileiros para o mercado externo. A 

produção de mármore e granito ocorre em praticamente 

todo o estado do Espírito Santo, empregando cerca de 10 

mil trabalhadores diretamente no setor, envolvendo 723 
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unidades produtivas, no ano de 1995, mas essas se 

concentram largamente no município de Cachoeiro de 

Itapemirim que, sozinho, congrega 501 do número total 

das firmas registradas para todo o estado, o que equivale a 

69% das empresas em operação na indústria. Com o 

desenvolvimento das atividades de extração e 

beneficiamento do mármore surge uma grande demanda 

por uma série de outros serviços, insumos e 

equipamentos. Inicialmente, criam-se várias oficinas 

especializadas em manutenção dos equipamentos, 

desenvolvem-se serviços de extração de areia para as 

atividades de serragem, instalam-se fábricas de abrasivos 

e cria-se uma rede de camioneiros, para o transporte dos 

blocos e chapas de mármore. Com o sucesso crescente 

dos negócios, instala-se no município uma fábrica de 

teares e de outros equipamentos, que veio a se tornar, na 

atualidade, o segundo maior fabricante nacional de 

máquinas e equipamentos para a indústria de pedras 

naturais. 

Cluster País Características 

Os clusters de Calçados de 
Franca e do Vale dos Sinos,  no 
Brasil, e as Tendências Recentes 
de sua Relocalização no Nordeste 
Brasileiro.  

Brasil A região do Vale dos Sinos tornou-se, a partir do início 

dos anos 70, o maior centro produtor e exportador de 

calçados do Brasil. Tendo como centro dinâmico a cidade 

de Novo Hamburgo; esta região concentrava, em 1991, 

mais de 1.800 firmas ligadas ao setor calçadista, 

empregando mais de 150 mil trabalhadores, sendo 480 

voltadas diretamente à fabricação de calçados, e as 

restantes distribuídas em uma vasta rede de empresas 

ancilares, entre as quais 45 fábricas de máquinas e 

equipamentos, mais de 200 de componentes e acessórios, 

135 curtumes, 52 fábricas de artefatos de couro, 26  de 

insumos de borracha, e mais de 700 firmas prestadoras de 

serviços diversos (oficinas e "ateliers"), além de uma 

grande diversidade de firmas envolvidas em outras 

atividades especializadas. As cidades do Vale dos Sinos, 

especializadas na produção de calçados femininos, 

respondiam, no final dos anos 80, por 30% de toda a 

produção de calçados no Brasil, mais da metade destinada 

ao mercado exterior, e por cerca de 60% de todas as 
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exportações brasileiras de calçados. A cidade de Franca, 

em São Paulo, era o segundo pólo produtor de calçados 

no Brasil, empregando mais de 24 mil operários, em cerca 

de 400 empresas; também funcionam na cidade diversas 

fábricas de máquinas e equipamentos, de componentes e 

acessórios e de outros insumos para a indústria. 

Especializada na produção de calçados masculinos, 

Franca respondia por quase todo o restante das 

exportações brasileiras do setor. Na breve história da 

extraordinária expansão da indústria de calçados no 

Brasil, três fases foram percorridas: a primeira, que se 

inicia nos anos 60 e se encerra na metade da década de 

70, quando a indústria era praticamente constituída por 

pequenas e médias empresas, a maioria produzindo em 

regime quase artesanal; a segunda, quando ocorre o 

.boom' nas exportações, entre o início dos anos 70 e o 

final dos 80, na qual as firmas crescem de tamanho e 

algumas se tornam empresas gigantes, passando a 

manifestar várias características do sistema fordista de 

produção em massa de bens padronizados; e a fase atual, 

de crise (que se inicia na segunda metade dos anos 80), 

marcada pela ocorrência de uma nova reorganização 

produtiva do setor, mais voltada para o sistema de 

produção flexível, com maior ênfase em qualidade e na 

produção de bens mais diferenciados. Essa terceira fase 

também é fortemente marcada pelo início de um amplo 

processo de relocalização geográfica da indústria, no 

sentido das regiões Sul e Sudeste, para o Nordeste. Na 

primeira metade dos anos 90, mais de 15 firmas 

calçadistas gaúchas e várias de São Paulo estabeleceram-

se em estados nordestinos, abrindo diversas unidades 

fabris nas capitais da região e no interior, empregando 

enorme contingente de trabalhadores. Na segunda metade 

dos anos 90, a corrida ao Nordeste foi ainda maior. Só a 

Grendene do Ceará, que constava, segundo a 

Abicalçados, como a quarta maior empresa de calçados 

no Brasil, no ano de 1996 - opera nove fábricas no estado 

(duas em Fortaleza e as demais em municípios do 

interior), produzindo mais de 60% de toda a produção da 

empresa no Nordeste, grande parte da qual destinada à 
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exportação. No Nordeste, as empresas receberam 

generosos incentivos fiscais dos governos dos estados e 

grande parte da produção é realizada por cooperativas de 

trabalho - que empregam dezenas de milhares de 

trabalhadores, muitos dos quais utilizando as instalações e 

os equipamentos das empresas, mas que não mantêm com 

elas qualquer vínculo empregatício, implicando, portanto, 

a inexistência de pagamentos de encargos sociais e a 

inexistência de oferecimento de direitos trabalhistas. 

O cluster da fruticultura no Pólo 
Petrolina/Juazeiro. 

Brasil Situado no Baixo Médio São Francisco, o pólo Petrolina / 

Juazeiro, tem sua economia centrada na fruticultura 

irrigada, e, devido aos aspectos favoráveis, o pólo tornou-

se a principal região exportadora de frutas frescas com 

maior ênfase para a produção da manga e da uva. Em 

1995, a manga alcançou o segundo lugar na pauta de 

exportação das frutas brasileiras, gerando uma receita de 

US$ 22 milhões, 20% do total das exportações. É do 

Nordeste (Pólo Petrolina/Juazeiro), que sai 85% do total 

de manga exportada pelo país. A fruticultura no pólo 

Petrolina/Juazeiro se expressa em um conjunto de 

atividades interrelacionadas, constituindo uma cadeia 

produtiva com um certo grau de complexidade. Na região, 

os produtores de frutas são tanto colonos dos projetos 

públicos de irrigação com propriedades de 6,5 hectares, 

em média; como grandes empresários, com até 500 

hectares de frutas irrigadas. Os produtores se dividem 

entre culturas permanentes e temporárias, cada uma 

envolvendo requerimentos específicos de padrões 

tecnológicos e condutas gerenciais. A produção é 

destinada tanto ao mercado interno como ao mercado 

externo. A fruticultura de exportação tem ajudado a 

construir uma nova trajetória para a atividade agrícola no 

Sub-Médio São Francisco: ao estreitar vínculos com os 

principais mercados consumidores internacionais, 

possibilita internalizar tendências que estão firmando a 

região como principal pólo de absorção e difusão de 

novas tecnologias da fruticultura brasileira. De fato, as 

culturas destinadas à exportação (manga e uva, 

principalmente) incorporam ao dia-a-dia dos produtores, 

padrões de conduta produtiva e de gestão, que estão 
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sendo passo a passo disseminadas em toda região. No 

pólo Petrolina/Juazeiro, a aglomeração da produção 

torna-se benéfica para o desempenho do setor. Ao 

estarem implantadas em uma mesma região, torna-se 

mais fácil adquirir vantagens, tanto em termos do espaço, 

já específico, com toda uma infra-estrutura básica. Além 

de tornar-se mais viável um acompanhamento em termos 

da produção e comercialização, uma vez que agindo 

coletivamente, torna-se mais forte a presença de órgãos 

especializados na própria região. No pólo 

Petrolina/Juazeiro, estão instalados centros de pesquisas 

voltados para o estudo e ampliação das etapas necessárias 

a cultura, ou seja, desde a sua produção até o processo de 

comercialização, entidades de prestação de serviços às 

empresas. 

Fonte: Olímpio José. de Arroxelas Galvão,  Marta Aurélia Dantas de Lacerda e Rogério Dantas de Lacerda.  
Elaboração do autor. 
 


