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RESUMO 

 
O Ceará tornou-se um grande exportador de riso no país quando os humoristas Chico Anísio e 
Renato Aragão consolidaram suas carreiras no Sudeste brasileiro. Contudo, além do riso, o 
Ceará conta com uma gama de atividades atreladas à Economia Criativa com destaque para os 
festivais de quadrilhas juninas, o blues e jazz, as vaquejadas, o corredor gastronômico da 
Varjota, o Centro Fashion de Fortaleza, a renda de bilro. Outros símbolos culturais que podem 
adjetivar Fortaleza como cidade criativa, são: o Maracatu e a poesia popular. Outro fenômeno 
é a participação do estado no rol de discentes que ingressam em instituições como o Instituto 
de Tecnologia de Aeronáutica (ITA). Por fim, destaca-se, ainda, “O Bairro dos Cornos”. 
Desse modo, esta pesquisa objetiva analisar o comportamento das variáveis emprego e renda 
para setores que compõem a economia criativa da região metropolitana de Fortaleza. O 
instrumento metodológico utilizado foi o método shift-share. Os dados foram coletados do 
Ministério do Trabalho e Emprego para os anos de 2010 e 2018.  
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ABSTRACT 
Ceará becomes a major exporter of laughter in the country when comedians Chico Anísio and 
Renato Aragão consolidate their careers in southeastern Brazil. However, in addition to 
laughter, Ceará has a range of activities linked to the Creative Economy, with an emphasis on 
the june festivals, the blues and jazz festival, the vaquejadas, the gastronomic corridor of 
Varjota, the Fashion Center of Fortaleza, the income of bilro. Other cultural symbols that can 
define Fortaleza as a creative city are: Maracatu and popular poetry. Another phenomenon is 
the participation of the state in the list of students who enter institutions such as the 
Aeronautical Technology Institute (ITA). Finally, the “Bairro dos Cornos” stands out. Thus, 
this research aims to analyze the behavior of the variables employment and income for sectors 
that make up the creative economy of the metropolitan region of Fortaleza. The 
methodological instrument used was the shift-share method. Data were collected from the 
Ministry of Labor and Employment for the years 2010 and 2018. 
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1. Introdução 
 
  
A tecnológica estabelecida em um dado momento do tempo torna-se o limite daquilo 

que pode ser produzido pela união dos demais fatores de produção (geralmente resumidos em 
estoque de capital e trabalho). O século XX experimentou, por meio da inovação tecnológica, 
uma realidade que em séculos anteriores fariam parte de cenários meramente hipotéticos (a 
ida do homem a lua é um dos exemplos). E o século XXI promete o aprimoramento contínuo 
da inteligência humana, portanto, da sua criatividade, não apenas por motivos econômicos, 
mas por questões ligadas à própria sobrevivência da espécie e a melhoria das suas liberdades 
enquanto indivíduos. 

O conceito de liberdade, sob o ponto de vista econômico, foi desenvolvido pelo 
prêmio Nobel de economia (1998) Amatya Sen. Para Sen (1999) o desenvolvimento 
econômico vai além dos aspectos relativos ao PIB e a renda per capta, pois estaria associado 
às liberdades substantivas e instrumentais. As liberdades substantivas incluem: ter condições 
de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, 
assim como saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de 
expressão, etc. E as liberdades instrumentais estão atreladas à liberdade política; às facilidades 
econômicas; às oportunidades sociais; às garantias de transparência e à segurança protetora. 

Todos estes conceitos passam pela capacidade transformadora dos indivíduos, 
principalmente sobre como a dotação de criatividade dos recursos humanos, acompanhados 
da inovação tecnológica, podem ser utilizados na construção de uma sociedade com acesso 
mais equânime aos bens e serviços essenciais, assim como aos bens e serviços materiais e 
imateriais, neste último caso incluem-se a arte e o patrimônio cultural. Dentro deste contexto, 
o criar (usado na teologia, na filosofia e nos movimentos que consolidam a ciência, incluindo 
a Economia) ganha novas funções no âmbito da cidade.  

Passados cerca de quatro séculos da primeira revolução industrial, vivemos, na 
atualidade, nossa quarta revolução industrial, batizada de Revolução 4.0. Esta tem usado a 
inteligência artificial (a robótica e o ciberespaço) como forma de produzir bens e serviços. E, 
de maneira aparentemente irreversível, tem criado, ampliado e modificado as formas de 
comunicação entre os indivíduos, entre as coisas (internet das coisas) e entre os indivíduos e 
as coisas, dentro do que se denominou de era digital. 

A era digital tem trazido inúmeras oportunidades que possibilitam o encurtamento do 
caminho rumo ao desenvolvimento econômico. Mas, tem trazido também muitas reflexões 
sobre como lidar com fenômenos globais e locais, que se traduzem algumas vezes em visões 
carregadas de certa dose de maniqueísmo (antagonismo entre o clássico versus moderno, entre 
o arcaico versus contemporâneo e por aí vai). 

Posto isto, um conceito que surgiu no começo dos anos 2000 e que pode fazer uso da 
miscelânea do que se considera clássico, moderno, arcaico, contemporâneo, velho e novo, são 
as Cidades Criativas. A construção destas estruturas recorre a todos estes conceitos, pois o ato 
de criar envolve inúmeras possibilidades não excludentes. O Brasil, como um todo, e suas 
regiões, em particular, possui uma série de atributos que tornam muitas das suas cidades, 
lugares com um potencial econômico pouco explorado, em se tratando de economia criativa. 
Com isso, a presente pesquisa objetivou identificar estes atributos no estado do Ceará, 
localizado na região Nordeste do Brasil, e analisar a evolução do emprego e a renda formal 
das atividades que estão direta (ou indiretamente) relacionadas à economia criativa da região 
metropolitana de Fortaleza.            

.  
2. Talento, Tolerância e Tecnologia: Os Três Ts de Richard Florida para Promoção 

de uma Cidade Criativa    



 
Richard Florida, no começo dos anos 2000, publicou uma rica obra denominada “A 

Ascensão da Classe Criativa ...e seu papel na transformação do trabalho, do lazer, da 
comunidade e do cotidiano”. Na referida obra, Florida constrói, a partir da abordagem do que 
ele chama de capital criativo, indicadores que compõem os, também por ele denominados, 
três Ts norteadores do desenvolvimento econômico de uma cidade ou região, a saber: talento, 
tolerância e tecnologia.  

Os três Ts estão intimamente relacionados ao fortalecimento da classe criativa, que, 
como explica Florida (2011, p.68): 

“é formada por pessoas que agregam valor econômico por meio da sua 
criatividade. Sendo assim, ela inclui um grande número de 
trabalhadores do conhecimento, analistas simbólicos e profissionais 
técnicos e especializados, mas salienta o verdadeiro papel deles na 
economia. Minha definição de classe enfatiza o modo como às 
pessoas se agrupam e estabelecem identificações baseadas 
principalmente no papel econômico que desempenham. Preferências 
sociais e culturais, hábitos de consumo e identidade social, tudo isso 
vem daí”. 

Como argumento básico da teoria do capital criativo, Florida (2011, p.249) diz que: 
“o crescimento econômico regional é impulsionado por pessoas criativas, que preferem 
lugares diversificados, tolerantes e abertos a novas ideias. A diversidade aumenta o potencial 
do lugar de atrair vários tipos de indivíduos criativos, com ideais e habilidades distintas”. 
Como seria, então, possível a atração e permanência de indivíduos criativos em uma dada 
cidade ou região?  A resposta está basicamente atrelada ao fortalecimento dos famosos três Ts 
de Florida. E o que compõe cada um dos Ts? Vejamos!  

No que concerne a Tolerância, Florida constrói alguns índices por ele batizados de 
Índice Gay, Índice Boêmio e Índice Cosmopolita.   E ele constatou que, nos Estados Unidos,  

“os lugares cuja pontuação é alta nos principais indicadores de 
diversidade – o Índice gay, o Índice boêmio e outros índices – são os 
mesmos lugares que atraem pessoas criativas e onde o setor de alta 
tecnologia cria raízes. Qual seria a razão disso? Isso se deve ao fato de 
que artistas, músicos, gays e os integrantes da classe criativa de um 
modo geral preferem lugares que são abertos e diversificados” 
(FLORIDA, 2011, p. 250). 

Os Ts da Tecnologia e Talento foram construídos a partir de quatro indicadores 
regionais: a concentração relativa da classe criativa em uma dada região; o percentual da 
população com curso superior ou mais (Índice de Talento); as patentes concebidas per capta 
(Índice de Inovação); e um indicador de tamanho e concentração da economia em setores de 
crescimento acelerado como a indústria de software, a eletrônica, os produtos biomédicos e os 
serviços de engenharia (Índice de Alta Tecnologia). 

Sobre os resultados, por meio do Índice Cosmopolita, a pesquisa de Florida e de sua 
equipe constatou que existe uma relação entre imigração (ou percentual de estrangeiros) e a 
presença de setores de alta tecnologia, porém isto se deu de forma variada entre as regiões 
estadunidenses: “Quatro das dez regiões mais bem classificadas pelo índice Cosmopolita é 
onde também estão os dez maiores centros de alta tecnologia do país” (FLORIDA, 2011, p. 
254). 

Em termos do Índice Gay, os resultados de Florida para os Estados Unidos 
apontaram que:  

“quatro das dez regiões que apresentaram o crescimento tecnológico 
mais elevado entre 1990 e 1998 também estavam entre as dez regiões 



mais bem classificadas no Índice gay tanto em 1990 quanto em 2000. 
Além disso, a correlação entre o Índice Gay (avaliado em 1990) e o 
Índice de Alta Tecnologia (calculada a cada ano desde 1990 até 2000) 
aumenta com o tempo. Isso indica que os benefícios da diversidade 
podem render frutos de fato. Em contrapartida, esteve negativamente 
associada à classe trabalhadora” (FLORIDA, 2011, p.258). 

No tocante ao Índice Boêmio – composto pelo número de escritores, designs, 
músicos, atores, diretores, pintores, escultores, fotógrafos e dançarinos –, este se revelou para 
Florida (2011, p. 261): 

“um forte previsor de diversos fatores como a concentração de 
empresas de alta tecnologia, o crescimento populacional e a elevação 
da taxa de emprego. Cinco das dez e doze das vinte regiões mais bem 
classificadas pelo Índice Boêmio figuram entre os vinte maiores 
centros de tecnologia. Onze das vinte regiões mais bem classificadas 
segundo o Índice Boêmio estão também entre as vinte regiões mais 
inovadoras”. 

Com o intuito de testar a teoria de que a diversidade atrai o capital criativo e estimula 
o crescimento tecnológico, Florida criou um indicador de diversidade mais abrangente, 
nomeado de Índice Composto por Diversidade (ou ICD). O ICD reúne os três indicadores de 
diversidade – o Índice Gay, o Índice Cosmopolita e o Índice Boêmio. As regiões foram 
classificadas de acordo com cada um desses índices e somadas às classificações. Os 
resultados da pesquisa apontaram, também, que a diversidade não abrange negros e outros 
indivíduos não brancos.  

A economia criativa (com a sua classe criativa) abre um leque de possibilidades para 
o desenvolvimento das cidades (sejam elas pequenas, medias ou grandes). Todavia, em países 
com um elevado grau de desigualdade socioeconômica, desenvolver-se com base na 
criatividade pode se tornar um fenômeno um tanto quanto desafiador. E este desafio aumenta 
por inúmeros motivos: a carência de dados e pesquisas sobre o tema, a falta (ou redução) de 
recursos de incentivo à cultura, os problemas estruturais relativos à educação, e assim por 
diante.  Os três Ts do Richard Florida, para estas economias andam de forma descompassada, 
o que dificulta o desenvolvimento econômico, sob a perspectiva do desenvolvimento humano.   

Em um país como o Brasil, rico em símbolos culturais, mas com uma desigualdade 
socioeconômica que tem esfacelado o seu tecido social, a estratégia da economia criativa 
como um caminho para amenizar as mazelas trazidas pela pobreza e pela desigualdade 
socioeconômica é muito válida, não apenas sob o ponto de vista econômico. Mas, por resgatar 
ou fortalecer os símbolos culturais que deram forma a cada canto do Brasil. Certamente 
muitos dilemas e insatisfações podem surgir de qualquer proposta que vise o desenvolvimento 
de um lugar que se localiza em um país tão heterogêneo e diverso como o Brasil, exemplo 
disso é a gentrificação oriunda do turismo.  

Contudo, a ideia que dá vida às cidades criativas as aponta como anfitriãs que 
recebem o turista como alguém curioso e ávido por conhecer o patrimônio cultural (material e 
imaterial) que estas cidades preservaram, ainda que este patrimônio tenha passado por 
modificações para se tornarem “atrativos” aos olhos do capital. Dentro deste contexto, a seção 
seguinte apresentará alguns dos produtos culturais do estado do Ceará, Brasil, que podem 
apresentá-lo ao restante do Brasil e ao mundo, como um estado com potencial para o 
nascimento de cidades criativas. Vale lembrar que este é o caso de Guaramiranga, cidade 
localizada a cerca de 100 quilômetros da capital Fortaleza.      

  
3. Ceará: Fenômenos e equipamentos criativos 

 



3.1. O Homem que produzia Poesia às Cegas 
 
Falar de criatividade cearense nos traz a memória uma gama de fenômenos, eventos 

e personalidades que escreveram (e escrevem) a história do estado em sua essência criativa, e 
uma destas personalidades, sem sombra a duvida, chama-se Antônio Gonçalves da Silva, 
popularmente conhecido como Patativa do Assaré, em homenagem ao município de Assaré, 
localizado a 520 quilômetros da capital Fortaleza, na microrregião da chapada do Arararipe, 
terra natal do poeta popular compositor, cantor e repentista. Patativa nasceu no dia 09 de 
marco de 1909 e ao longo da sua existência deu uma vasta contribuição à cultura cearense 
como relata o Professor Gilmar de Carvalho em sua obra “Patativa do Assaré: Uma 
Biografia”.  

Patativa faleceu no dia 08 de julho de 2002.  Mas, seu legado poético-cultural 
oriundos de uma sensibilidade criativa perpassou o seu tempo, filmes, livros e músicas o 
imortalizaram. Sua forma de falar simples do sertanejo sem instrução formal não foi 
impeditivo para o reconhecimento da riqueza cultura inerente a sua obra. Patativa não apenas 
representa um sertanejo que vivenciou as graves sequelas trazidas pela ausência de estado 
desenvolvimentista brasileiro no sertão (com a perda da sua visão de um dos olhos 
provavelmente pelo sarampo e do outro olho posteriormente, chagando ao final da sua vida 
completamente cego), mas fez desta sequela uma dura crítica carregada de poesia às 
condições do ambiente hostil no qual nascera e crescera.   

 
3.2. A Produção de Risos   

 
Outro fenômeno notório em âmbito nacional associado à criatividade cearense é o 

humor, que lhe rendeu o título de Ceará Moleque (Silva, 2013). Pode-se dizer que a primeira 
safra de humoristas como produtos exportáveis made in Ceará são duas personalidades: 
Francisco Anysio de Oliveira Paula e Antônio Renato Aragão. Os dois deram início à 
ascensão midiática do humor cearense na região Sudeste do Brasil nos anos de 1950 e 1960 
(MATOS, 2000).  Foi assim que Renato Aragão e Chico Anísio validaram a marca do produto 
humorístico cearense no restante do país, abrindo caminho para outra leva de humoristas que 
ficariam reconhecidos nacionalmente a partir dos anos de 1990, como exemplo temos 
Antônio José Rodrigues Cavalcante (o Tom Cavalcante). Internamente, foi a partir dos anos 
de 1980 que o humor, enquanto atividade econômica,  ganhou maior vislumbre, por ter se 
associado à cadeia produtiva do turismo, saindo dos teatros, televisão e rádio para se 
estabelecer, também, em bares, restaurantes, churrascarias, pizzarias e barracas de parias da 
região turística de Fortaleza (Silva Neto, 2010).  

 
3.3. São Pedro, São João e Santo Antônio: os empresários celestiais dos 

festivais juninos e julinos cearenses. 
 

O terceiro fenômeno de destaque para a economia criativa cearense são os festivais 
juninos.  No Nordeste, especialmente em Caruaru (Pernambuco) e Campina Grande (Paraíba), 
as festas juninas ganharam grande destaque em termos econômicos, contribuindo de forma 
efetiva com a cadeia produtiva do turismo. O Ceará, embora não possua o mesmo destaque 
nacional que os estados de Pernambuco e Paraíba nos festivais juninos, apresenta uma 
produção digna de nota.  Até 2013, conforme Barroso (2013), o estado era o único do Brasil a 
possuir um edital de fomento às quadrilhas e festivais juninos.  Este pioneirismo pode estar 
associado à identificação de que, para além do aspecto econômico, existem grupos de 
quadrilhas que assumem um importante papel social em bairros periféricos da capital, pois 
suas sedes estão nelas localizadas.  



 
3.4. O Maracatu 

 
O quarto fenômeno criativo que se destaca no Ceará é o Maracatu. O Maracatu 

fortaleceu-se enquanto festa popular que expressa à valorização da cultura afro-brasileira no 
estado do Ceará a partir de acontecimentos que lhes dão visibilidade como patrimônio 
material e cultural a nível municipal e nacional. Tais acontecimentos foram, por exemplo, a 
Lei Municipal nº 5.827, de 05 de dezembro de 1984, que estabeleceu o dia 25 de março como 
a data comemorativa ao Dia do Maracatu; a criação, também, em 1984 do Museu do 
Maracatu; a inserção dos maracatus no ambiente acadêmico através das pesquisas sobre suas 
temáticas; o empoderamento dos grupos por meio dos investimentos financeiros 
proporcionados por Editais do carnaval e projetos de captação de recurso e o acionamento das 
políticas de registro do patrimônio cultural imaterial dentro do município e nacionalmente 
(SOUZA, 2017).  

 
3.5. Festival de Jazz e Blues 

 
O quinto fenômeno criativo no Ceará são os festivais de Blues e Jazz. Os festivais 

são símbolos culturais que, como ressalta Tolila (2007), podem desencadear três efeitos: o 
efeito turístico, o efeito notoriedade de imagem e o efeito identidade. Estes podem gerar 
spillover para os demais setores da economia abrindo e/ou fortalecendo caminhos rumo ao 
desenvolvimento econômico de cidades e regiões. Dentro deste contexto, os festivais de blues 
e jazz tem assumido um papel de destaque como atividade de cunho criativo-cultural para a 
dinâmica econômica da cidade de Guaramiranga – distante cerca de 100 quilômetros da 
capital – assim como na própria metrópole, Fortaleza.  

Nos anos 2000 criou-se o evento House of Blues, que tinha como objetivo propiciar 
apresentações das bandas de blues cearenses no espaço Buon Amicis, localizado na Rua 
Dragão do Mar, 80, Praia de Iracema (ALVES, 2015). No ano de 2008 teve origem o projeto 
Casa do Blues com a intenção de criar um circuito musical onde as bandas pudessem 
apresentar esse estilo em Fortaleza, inicialmente na Praça do Mercado Joaquim Távora 
(Avenida Pontes Vieira), depois de forma itinerante nos bairros de Fortaleza, e nas 
apresentações no Estoril, localizado na Praia de Iracema (ALVES, 2015).  

No caso de Guaramiranga, o Festival de Jazz e Blues foi gestado em 1999 e tem sua 
primeira versão realizada no ano seguinte. As idealizadoras do festival, Maria Amélia 
Mamede e Rachel Gadelha, explicam que:  

“a ideia do festival nasceu a partir da identificação de uma demanda 
reprimida representada por uma parcela de indivíduos que não se 
identificavam com a agitação característica do carnaval cearense, esse 
muito centrado no litoral do estado, além da ausência de alternativas 
culturais em Fortaleza para esse período [...]”. (SILVA, 2013, p. 32-
33). 
 

3.6. Moda Popular: Centro Fashion de Fortaleza 
 
Outro fenômeno que está fortemente relacionado à criatividade cearense é a moda 

popular. O equipamento Center Fashion, considerado como um dos maiores centros 
atacadistas de moda popular do Norte e Nordeste, é um espaço que reúne o potencial 
produtivo da moda cearense com o turismo de negócios, localizado no bairro Jacarecanga, em 
Fortaleza, sua estrutura possui um total de 74 mil metros quadrados de área construída, com 



estacionamento para carros particulares, motos e mais de 130 vagas exclusivas para ônibus de 
turistas e excursionistas (KREITLOW, 2018; SILVA, 2019).  

Analisando o relato de Philomeno Gomes Neto (um dos sócios do equipamento) à 
pesquisadora Fernanda Farias Vasconcelos Kreitlow, percebe-se que o objetivo do Center 
Fashion não é ser apenas um ponto de comércio de produtos relativos à moda cearense, mas, 
além disso, fornecer aos demandantes uma estrutura que atenda as necessidades da cadeia 
produtiva do turismo de negócios, tendo em vista que os visitantes se originam não apenas da 
capital e interior do estado, mas, também, das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste do País e até 
do país Cabo Verde. 

 
3.7. Olê Muié Rendeira, Olê Muié Rendá: a Renda de Bilro do Ceará    

 
Atualmente, Brasil e Portugal, são os maiores produtores de renda de bilros no 

mundo, a região Nordeste tem excelência centenária nesta produção. Na expressão de 
Avancini (2017, p. 21) “o fazer artístico das rendas de bilros se espalharam pelo Nordeste, 
Ceará, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, etc. Nas demais regiões 
do país, destacam-se o Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e cidades de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul”. O estado do Ceará, particularmente seu litoral e sertão, tornaram esta 
produção icônica (PITTA, 2010).   

A comunidade da Prainha, em Aquiraz, destaca-se pelos aspectos organizacionais da 
produção da renda de bilro, pois desde o fim da década de 70 foram despendidos esforços 
para a construção e formalização do Centro das Rendeiras da Prainha.  Drumont (2006, p. 92) 
destaca que: 

 “o Centro alterou a organização do trabalho, interferiu e modificou as 
relações sociais, alargou as possibilidades de vendas e melhorou a 
vida de todos. Nessa perspectiva, passou a representar, além do local 
de trabalho, uma referência para toda a comunidade, principalmente 
porque contribuiu para inclusão da Prainha no roteiro turístico do 
Ceará”.  

Diferente dos anos 70, a século XXI expõe o jovem a um leque maior de opções de 
trabalho, ainda que estes jovens se defrontem com adversidades para entrada em um mercado 
de trabalho exigente e competitivo, o fato é que mais escolhas podem ser feitas atualmente. 
Tendo em vista este cenário, uma valorização da renda como símbolo cultural local que pode 
ser usado globalmente, o que Diniz (2000) denomina de Glocal, apontaria um provável 
caminho. Neste sentido trazer a renda de bilro para as passarelas (desfiles de moda) como tem 
feito os estilistas brasileiros Martha Medeiros e Ronaldo Fraga apresenta-se como um 
possível incentivo a continuidade da atividade pelos mais jovens.   

 
3.8. José Walter – O lendário Bairro dos Cornos.  

 
A capital do estado do Ceará conta com bairro conhecido nacionalmente como o 

Bairro dos Cornos. No Dicionário Online de Português a palavra é classificada como um 
substantivo masculino e definida como “cada um dos apêndices duros e recurvados que se 
projetam da cabeça de certos animais; chifre; aspas, armas”. E na sua definição popular 
significa “Marido cuja mulher lhe é infiel”. 

Em setembro de 2014, o jornal Tribuna do Ceará fez uma matéria sobre os motivos 
que levaram a lenda que deu ao bairro a liderança em número de cornos. O presidente da 
Associação dos Cornos do Ceará, José Adauto Caetano, relatou a jornalista Rosana Romão 
que:  



“a fama do bairro se dá devido a sua arquitetura. Quando o bairro foi 
criado, as casas eram praticamente iguais. À noite, quando os maridos 
chegavam em casa, as vezes eles se confundiam e entravam na casa 
errada. Daí acabavam dormindo com a mulher errada e só depois 
descobriam do engano e, consequentemente, do chifre” (JORNAL 
TRIBUNA DO CEARÁ, 14 de setembro de 2014).  

 
O quadro “Me Leva Brasil”, no programa dominical da empresa de comunicação 

Globo, O Fantástico, esteve em Fortaleza para realizar uma matéria sobre os motivos que 
levaram o bairro a ter sido batizado como o bairro dos Cornos em outubro de 2008. O GNT, 
canal de acesso fechado da referida empresa, também fez uma matéria com a mesma pauta 
para o programa “Saia Justa” em julho de 2017. Além disso, a Associação dos Cornos do 
Ceará foi apresentada no “Programa Jô Soares”, no programa “Encontro com Fátima 
Bernardes”, no “Domingo Espetacular” da TV Record, e no “Programa do Gugu” no SBT.  

Ainda conforme a matéria do jornal Diário do Nordeste, o sucesso da Associação foi 
tanto que, em 2011, uma escola de samba do Rio de Janeiro teria ligado para o senhor José 
Adalto a fim de fazer da ideia inovadora um dos carros alegóricos que desfilariam pela 
Sapucaí. Pode-se dizer que a história mitológica do bairro Prefeito José Walter, o autoriza a 
fazer parte do portfólio de criatividade que emana da cidade. 

 
3.9. As Vaquejadas: do Sertão para a Cidade 

 
As festas de apartação fazem parte da construção histórico-cultural dos sertões 

nordestinos. Segundo Maia (2003), esta festividade surge entre os séculos XVII e XVIII. Mas, 
como ressalta Almeida (2013, p. 17-18), é a partir dos anos de 1950 que começam a se 
transformar nas vaquejadas organizadas, “que na atualidade se constituem em grandes 
máquinas promocionais, com protocolos esportivos e comerciais dignos de uma indústria bem 
sucedida, pouco sertaneja, entretanto...”   

Contudo, é nos anos de 1990 que as mudanças incorporadas às festas de apartação 
dão o caráter mercadológico que se tem conhecimento nos dias atuais. Maia (2003), diz que é 
neste período que a vaquejada perdeu o seu caráter de festa de vaqueiro e vai se tornando cada 
vez mais um evento de exibição nas cidades, com propagandas, anúncios, prêmios, cavalos de 
raça, cobrança de taxas de inscrição que não correspondiam ao padrão de renda do público 
que originou a referida festa. 

Um exemplo dessa urbanização da vaquejada no Ceará é o anúncio do evento que 
ocorreria no município de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza.  

“Tudo pronto para uma das maiores vaquejadas do Ceará. Uma das 
maiores e mais tradicionais festividades rurais do Ceará, a Vaquejada 
de Itapebussu, vai comemorar os seus 70 anos neste fim de semana. A 
abertura está programada para o início da noite da próxima quinta-
feira (24), com a realização de missa campal, na praça desta 
localidade, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF). Logo após a celebração eucarística, dezenas de 
vaqueiros vão seguir em procissão até o Parque Novilha de Prata, 
onde haverá a bênção da pista, homenagens a personalidades, escolha 
da Rainha da Vaquejada e o Luau do Vaqueiro” (DIÁRIO DO 
NORDESTE, 22 de setembro de 2015). 

 
3.10. O Corredor Gastronômico da Varjota (CGV) 

 



Na pesquisa de Soares (2016) pode-se encontrar a definição de polos gastronômicos 
como sendo uma área urbana na qual se concentram atividades de determinado tipo, no caso, 
a gastronomia, com possibilidade de circulação de pessoas entre os diversos locais. Tendo em 
mãos esta definição, a região da Varjota, em Fortaleza, tem-se consolidado como polo 
gastronômico sendo batizado como Corredor Gastronômico da Varjota (CGV).  

Uma observação a ser feita é que apesar de o CGV ter o bairro Varjota como 
destaque em sua denominação, esta é uma área que abrange partes de outros bairros (Aldeota, 
Meireles, Varjota e Mucuripe), compreendendo um amplo recorte territorial de noventa 
quadras, com uma distribuição heterogênea de estabelecimentos, que, conforme Mendes 
(2018), reflete a estrutura fundiária dos diferentes bairros e a ocupação por diversas classes 
sociais, usos, atividades e tipologias construtivas.  

Os anos de 1960 marcaram transformações nesta região, quando três obras de grande 
porte requalificaram o espaço urbano. Desde o final desta década a área passou a ser ocupada 
por uma camada populacional diferente. A classe média passa, então, a habitar os 
apartamentos que foram construídos a partir de então (MENDES, 2018). 

A partir dos anos de 1990 o Ceará ganhou um maior impulso para o setor turístico 
por meio do Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste (PRODETUR), uma 
parceria do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) com os 
governos estaduais e governo federal. Assim, como ressalta Mendes (2018), ao final da 
década de 1990, já despontando como espaço especializado, o CGV teve sua ocupação 
intensificada por estabelecimentos anteriormente localizados no antigo bairro da Praia de 
Iracema, então decadente como área gastronômica. 
 

3.11. O Ceará no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
 
O processo seletivo de novos discentes no Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA) é tido como um dos mais difíceis do Brasil. Com foco em cursos de engenharia, o 
instituto é reconhecido pelo alto grau de qualidade da formação dos profissionais que de lá 
obtêm seus títulos de graduação. E um fenômeno interessante é o destaque que o estado do 
Ceará apresenta nas seleções do ITA.  

Em 30 de dezembro de 2015 o jornal Diário do Nordeste trouxe este fenômeno em 
sua pauta. A reportagem dizia que pelo quinto ano consecutivo Fortaleza liderava o ranking 
de aprovação do ITA. Outra matéria, também do jornal Diário do Nordeste, de Jaqueline 
Nóbrega, de título “A Vida Após ITA e IME” ressalta que o Instituto Militar de Engenharia 
(IME), no Rio de Janeiro, recebe anualmente um grande número de representantes cearenses. 
Já no dia 09 de outubro de 2018, o mesmo jornal publicou uma nova matéria com a mesma 
temática com o título: “Nos últimos 10 anos, Fortaleza teve a maior aprovação no ITA por 8 
vezes”. 

Talvez este desempenho do Ceará no ITA tenha sido um dos motivos que levou a 
criação do Mestrado profissional em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada 
(MP-Safety). Conforme informações disponíveis no site do governo do estado do Ceará,  esta 
foi uma parceria do ITA com o Governo do Ceará, por meio da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Educação Superior (Secitece), da Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), e apoio do Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 
4. Aspectos Metodológicos  
4.1. Os Dados de Emprego e Renda da Economia Criativa no Ceará 

 



A presente pesquisa, do ponto de vista quantitativo, propôs-se a avaliar a evolução do 
emprego e da renda dos setores de atividade econômica que estão direta ou indiretamente 
associados à economia criativa. Para tal, fez-se uso da base de dados sobre emprego e renda 
formais do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). O período de tempo escolhido para a análise foi de 2010 e 2018. O uso de 
dois anos se deu porque o método utilizado demanda apenas o ano final e o inicial de uma 
série.  

Sabe-se que a RAIS é uma base composta somente de dados para empregos formais. 
Ainda que o grau de informalidade nas atividades ligadas à economia criativa possa ser 
significativo, ela (a informalidade) não foi aqui considerada. Tomaram-se como setores que 
compõe de forma direta ou indireta à economia criativa 144 dos 605 setores da Classe de 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas 2.0 – CNAE. 2.0.   

O recorte regional estabelecido nesta pesquisa foi a Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), que é composta pelos seguintes municípios: Fortaleza, Aquiraz, Cascavel, 
Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, 
Pacajús, Pacatuba, Paracurú, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, São Luiz do 
Curú, Trairi. A coleta de dados para o estado como um todo também foi feita, pois a 
comparação (como demanda o método diferencial-estrutural) destes municípios para a 
evolução do emprego e renda setorial se deu pelos mesmos dados para o estado. Na subseção 
seguinte, tem-se a apresentação do método.  

   
4.2. O Método Diferencial- Estrutural 

 
O método diferencial-estrutural consiste na comparação entre o crescimento real da 

variável em questão, ou seja, o que verdadeiramente foi verificado e o teórico, isto é, o que a 
região de referência (no caso, a região metropolitana de Fortaleza) possuiria, caso seu 
crescimento ocorresse às mesmas taxas do país (Rolim, 1996). Todavia, para o estudo ora 
apresentado, a referência será o estado do Ceará, e não o país.  

Apesar de sua simplicidade, a análise diferencial-estrutural é um poderoso 
instrumento de sistematização de informações que, quando bem empregado, levanta as pistas 
para estudos mais aprofundados setorialmente e, também, pode sugerir indicações para a 
política de desenvolvimento regional (Rolim, 1996). A análise diferencial-estrutural, desde 
sua formulação original, sofreu algumas modificações. De acordo com Pereira (1997, p. 92):  

“Na formulação original do método, o crescimento de um setor em 
determinada região se decompõe em um componente estrutural e em 
outro diferencial. Assim, as diferenças de crescimento que possam 
ocorrer, advindas desses dois componentes, irão refletir as variações 
entre o crescimento real apresentado na região e as variações teóricas, 
o que deveria ocorrer caso a região apresentasse as mesmas taxas de 
crescimento do estado ou do país. Os sinais positivos ou negativos, 
dos componentes estrutural e diferencial, relacionam-se com a 
situação de cada setor ou região em relação ao seu dinamismo 
estrutural ou diferencial”.  

O efeito estrutural, também conhecido como proporcional, relaciona-se a estrutura 
produtiva de determinada região, ou seja, se esta estrutura indica setores mais ou menos 
dinâmicos em relação ao país (ou ao estado) e indica o grau de especialização dessa região 
nestes setores. Segundo Haddad, Pereira e Andrade (1989, p. 251):  

“O componente estrutural nos informa que, no processo de 
desenvolvimento nacional, há alguns setores que crescem mais 
rapidamente que os demais, e que os fatores responsáveis por estas 



diferentes taxas de crescimento setorial em nível nacional são: 
variações na estrutura da demanda, variações de produtividade, 
inovações tecnológicas, etc.”.  

No mesmo sentido, como destacam Rosa, Santos e Alexandrino (2004), em um 
estudo sobre a evolução do emprego na década de 1990 em alguns municípios do estado do 
Ceará, o componente estrutural é o montante adicional de emprego que o município obteve 
como resultante de sua composição industrial, em que uma variação positiva mostra que o 
município evidencia setores da economia com altas taxas de crescimento. Portanto, se o 
componente estrutural ou efeito estrutural revela sinal positivo, isto aponta que a região ou 
país possui setores mais dinâmicos em seu parque industrial e, dessa forma, tem uma grande 
possibilidade de se especializar em tais setores.  

Por outro lado, o efeito diferencial ou regional reflete a capacidade de uma 
determinada região oferecer vantagens comparativas para certos setores em relação a outras 
regiões, e tais vantagens advêm de baixos custos de transporte, subsídios e incentivos fiscais 
para alguns setores, reduzidos custos com matérias primas, etc.. Dessa forma, conforme 
Haddad (1989) apud Pereira (1997, p. 93): 

“O efeito diferencial indica quais são os setores que crescem mais 
rapidamente em uma região que em outras, refletindo, assim, 
vantagens quanto à sua localização. Portanto, a ação de forças, tais 
como variação nos custos dos transportes, estímulos fiscais, diferença 
de preços relativos de insumos entre regiões, fatores de produção mais 
abundantes, contribuem para o peso do efeito”.  

Se esse efeito apresenta sinal positivo, denota que a região possui setores ou 
indústrias que registram vantagens comparativas em relação a outras regiões. O efeito total, 
ou seja, a soma dos efeitos estrutural e diferencial, se positivo, mostra que a região teve um 
crescimento maior do que teria se crescesse às mesmas taxas que o país como um todo 
(Rolim, 1996).  

O método, em sua forma original, implica algumas limitações. Levando em 
consideração a variável emprego, o efeito estrutural indica o grau de especialização regional 
no período inicial, em setores que cresceram muito ou pouco durante o período. Pode ocorrer, 
contudo, que uma região especializada em setores menos dinâmicos, no período inicial, tenha 
modificado a sua estrutura de emprego, de tal forma que, no período final, a sua composição 
industrial já tenha uma predominância relativamente maior de setores dinâmicos (Haddad; 
Pereira; Andrade, 1989).  

Assim, uma das deficiências do método está nos pesos atribuídos a variável em 
questão. Herzog e Olsen (1977, p. 443), trabalhando com a variável emprego, afirmam que:  

“All regional e national growth rates are weighted by base year 
employment levels. Thus, when shift-share component totals are 
determined for a particular region, the weights used represent the 
industrial structure of the region in the base period: and no account is 
made of structural change between the base and terminal year of the 
analysis”.  

Stiwell (1969) apud Haddad, Pereira e Andrade (1989), sugere uma modificação no 
método para solucionar esse problema, mas, persistindo em sua simplicidade. Levando em 
consideração a variável emprego, o autor propõe que, inicialmente, calcule-se a variação 
proporcional revertida, em função das taxas de crescimento setorial e da composição 
industrial do emprego na região no fim do período em análise, ou seja, usa-se como peso o 
ano final em vez do inicial. Em seguida, obtém-se a diferença entre a variação proporcional 
revertida e a variação líquida resultante, se ocorrer uma diferença entre as estruturas de 
emprego da região nos dois períodos. Esta diferença se denomina variação proporcional 



modificada e se esta última for subtraída da variação proporcional, tem-se a variação 
diferencial residual. Ou seja, essa modificação produz três efeitos representados pelas 
variações proporcional, proporcional modificada e residual.  

Outro problema apontado por Herzog e Olsen (1977, p. 444) é o efeito 
entrelaçamento, isto é:  

“The competitive effect depends not only on the dynamic nature of a 
sector, but also on the concentration of regional employment in the 
sector. Thus, the competitive position and industrial-mix effects are 
interwoven; both depend on industrial structure. Therefore, the 
classical formulation of the competitive affect does not measure what 
it is often described to measure - competitive advantage and 
disadvantage”.  

O problema do efeito entrelaçamento é solucionado por Esteban-Marquilas (1972) 
apud Pereira (1997) com a dedução do efeito alocação. Utilizando a variável emprego, o autor 
elimina a influência estrutural advinda da distribuição setorial do pessoal ocupado do ano 
inicial, no cálculo do efeito diferencial, criando o chamado emprego homotético. Ou seja, o 
volume de pessoal ocupado que o setor i da região j teria, se a estrutura de emprego fosse 
igual a do país. Por meio do efeito alocação, pode-se verificar se a região j está especializada 
ou não nos setores para os quais tenha melhores vantagens comparativas (Pereira, 1997). 

Herzog e Olsen (1977) reformularam, a partir do modelo implementado por Esteban-
Marquillas, as correções necessárias, inserindo a proposta de Stilwell, na qual se utiliza o 
emprego do final do período no lugar do emprego no início. Reformulando o efeito alocação, 
ao inserir a mudança do peso na composição do emprego, o novo efeito alocação terá como 
componente explicativo a composição do emprego no ano inicial, a do ano final e as 
respectivas taxas de crescimento.  

Em termos de expressão, tem-se que o crescimento do emprego (e da renda) entre os 
períodos 0 e 1 pode ser decomposto em três efeitos ou variações, que são: o efeito regional 
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, com i = setores e j = regiões (Eq.1).  

Em que 
)( jR
é denominado como efeito ou variação regional e representa a taxa de 

crescimento hipotética, ou seja, a variação do emprego (ou da renda) no setor da região que 
teria acontecido se o crescimento ocorresse à taxa estadual. Se a variação real for maior que a 
variação teórica, significa que o emprego (ou renda) do setor i no município j cresceu acima 
da média estadual e que existem elementos dinâmicos internos e/ou externos atuando na 
região de forma positiva. Caso contrário, se a variação real for inferior a hipotética, isto 
significa que o emprego (ou renda) do setor i na região j está crescendo a uma taxa menor que 
a estadual. Tal efeito é expresso por: 
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 representando a taxa estadual de crescimento do emprego.   

Já 
)( jP
 é o efeito ou a variação proporcional/estrutural, que representa o volume adicional de 

emprego ou renda (podendo ser positivo ou negativo) que o município j adquiriu entre os 
períodos 0 e 1 por conta da composição da sua estrutura produtiva. Se o município possui em 



sua estrutura produtiva setores cujo emprego ou renda crescem a taxas superiores a estadual, o 
efeito estrutural será positivo, caso contrário, será negativo. Este efeito é dado por: 
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 é taxa estadual de crescimento do emprego no setor i.  

Por fim, tem-se o efeito ou a variação diferencial
)( jD
, que expressa às vantagens (ou 

desvantagens locacionais) de um setor em uma dada região, salientando as especificidades 
locais. Se o valor deste efeito for positivo, significa que a taxa de crescimento em 
determinados setores foi maior nesta região do que no estado (em média). Uma variação 
negativa implica que o crescimento de alguns setores nesta região (cidade) está sendo menor 
que a média do estado. O referido efeito é dado por: 
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Com isso, a taxa de crescimento do emprego será dada por: 
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As modificações incorporadas ao método resultam no efeito ou variação 

estrutural/proporcional revertida 
)( jT
, que é expressa por: 
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, e na variação 

estrutural/proporcional modificada 
)( jM
, dada por: jjj PTM −=

. Se 
0>jM

, a região se 
especializou em setores que a taxa de crescimento do emprego é favorável no nível estadual. 

A variação diferencial residual ( jRD
) é expressa por: jjj MDRD −=

. 
 

5. Resultados e Discussões 
 
As figuras 1 e 2 mostram, como esperado, uma grande concentração tanto no que se 

refere ao volume de emprego quanto à massa salarial das atividades que compõem a 
Economia Criativa na capital Fortaleza. Somados, os 144 setores geraram 197.920 empregos 
em 2010 e 165.299 no ano de 2018. Maracanaú, cidade vizinha, foi a que apresentou o maior 
volume de emprego depois de Fortaleza. A variável renda (massa salarial) segue 
comportamento semelhante. Digno de nota é o fato de estas duas variáveis terem sofrido um 
decréscimo em 2018 quando comparadas a 2010.   

 
 
 
 
 
 
 



Figura 1 – Total do Emprego e da Renda para a Região Metropolitana de Fortaleza nos 
Setores da Economia Criativa (2010 e 2018) 

  
Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), 2020. 

 
Os resultados oriundos da aplicação do método diferencial-estrutural para emprego 

por município da Região Metropolitana de Fortaleza estão na tabela 1. Não houve município 
que apresentasse sinal positivo para os três efeitos que compõem o método original 
simultaneamente. E o efeito regional foi negativo para todos os municípios, sabendo que o 
efeito regional representa a taxa de crescimento hipotética, ou seja, a variação do emprego (ou 
da renda) no setor do município que teria acontecido se o crescimento ocorresse à taxa 
estadual.  

No que diz respeito ao efeito estrutural, os municípios de Aquiraz, Cascavel, 
Caucaia, Chorozinho, Guaiuba, Maranguape, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do 
Amarante e Trairi apresentaram sinais positivos para o efeito estrutural. E os municípios de 
Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Pacajús, Pacatuba. Paracuru,  Paraibapa 
e São Luiz do Curu exibiram resultados negativos para o referido efeito. Ou seja, no conjunto 
de municípios cujo resultado da aplicação do método diferencial-estrutural foi positivo, o 
emprego nos setores que compõem a economia criativa está crescendo mais rapidamente em 
comparação com os mesmos setores para o estado. O inverso ocorre para o segundo conjunto 
de municípios. É interessante notar que o resultado deste efeito está associado às variações na 
estrutura da demanda, às mudanças na produtividade, às inovações tecnológicas, etc. Assim 
como é também digno de nota que é neste segundo conjunto onde o volume de emprego está 
mais concentrado, e foi nele, também, que se constatou uma queda mais expressiva do 
emprego e da renda para os setores em questão no ano de 2018 em relação ao ano de 2010.  

Em relação ao efeito diferencial, este foi positivo para os municípios de: Aquiraz, 
Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Horizonte, Maracanaú, Pacajús, Paraipaba, Pindoretama, 
Trairi. E foi negativo para o conjunto composto pelos seguintes municipios: Euzebio, 
Fortaleza, Guaiuba, Itaitinga, Maranguape, Pacatuba, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e 
São Luiz do Curu.  Os resultados destes efeitos refletem as vantagens locacionais (custos de 
transporte, estímulos fiscais, diferenças de preços relativos de insumos, fatores de produção 
abundante, etc.).  Se esse efeito apresenta sinal positivo, denota que o município possui 
setores ou indústrias (no presente caso, aquelas que compõem a economia criativa) que 
registram vantagens comparativas em relação ao estado. Constata-se que não há esta 
vantagem comparativa no município de Fortaleza que está em primeiro lugar no ranking de 
número de empregos. 

O efeito total, dado pela soma dos efeitos regional, estrutural e diferencial mostrou 
que para alguns municípios os sinais positivos dos efeitos estrutural e diferencial foram 
suficientes para compensar o efeito regional negativo, estes foram os casos de: Aquiraz, 
Cascavel, Caucaia, Chorzinho e Paraipaba. Há casos em que o valor positivo do efeito 



diferencial foi grande o suficiente para reduzir os efeitos negativos regional e estrutural (caso 
de Horizonte e Maracanaú).     

  
Tabela 1 – Resultado da Aplicação do Método Diferencial-Estrutural para o Emprego 

Municípios Efeito Regional Efeito Estrutural Efeito Diferencial Efeito Total 

Aquiraz -106,75 567,91 133,84 595,00 

Cascavel -38,58 8,55 189,03 159,00 

Caucaia -174,16 551,23 1309,93 1687,00 

Chorozinho -7,70 24,21 79,50 96,00 

Eusébio -424,51 -970,80 -2185,68 -3581,00 

Fortaleza -12705,25 -4971,22 -15434,54 -33111,00 

Guaiuba -5,14 12,85 -67,19 -59,47 

Horizonte -104,57 -118,51 182,08 -41,00 

Itaitinga -13,54 -17,68 -41,77 -73,00 

Maracanaú -1080,00 -830,49 1869,48 -41,00 

Maranguape -155,73 364,44 -201,70 7,00 

Pacajús -132,30 -155,41 431,71 144,00 

Pacatuba -160,16 -340,73 -187,11 -688,00 

Paracuru -23,24 -30,29 -135,47 -189,00 

Paraipaba -4,88 6,95 27,93 30,00 

Pindoretama -2,95 15,93 8,02 21,00 

S. G. do Amarante -36,65 210,16 -189,51 -16,00 

S. L. do Curu -0,45 -0,39 -3,16 -4,00 

Trairi -0,45 0,12 0,33 0,00 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), 2020. 

 
 
Os resultados para o método diferencial estrutural aperfeiçoado estão dispostos na 

Tabela 2.  No caso especifico de Fortaleza, município de maior relevância em volume de 
emprego e massa salarial, os três efeitos continuam sendo negativos, indicando não haver 
vantagens locacionais para as atividades da economia criativa na capital cearense e que a 
especialização nestes setores não favorece o emprego no nível estadual.     

 
 

Tabela 2 – Resultado da Aplicação do Método Diferencial-Estrutural Aperfeiçoado para o 
Emprego (2010 – 2018)  

Municípios Variação Proporcional Revertida Variação proporcional Modificada Variação Diferencial Residual 

Aquiraz 738,89 170,97 -37,13 

Cascavel -78,82 -87,37 276,40 

Caucaia 440,30 -110,93 1420,86 

Chorozinho 34,03 9,83 69,67 

Eusébio 771,63 1742,43 -3928,12 

Fortaleza -6407,91 -1436,69 -13997,84 

Guaiuba -0,06 -12,91 -54,27 

Horizonte -270,09 -151,58 333,66 



Itaitinga 10,58 28,26 -70,04 

Maracanaú -330,90 499,59 1369,90 

Maranguape 372,36 7,92 -209,62 

Pacajús -220,47 -65,06 496,78 

Pacatuba -324,56 16,16 -203,27 

Paracuru 10,12 40,41 -175,88 

Paraipaba 46,40 39,45 -11,53 

Pindoretama 45,80 29,87 -21,85 

S. G. do Amarante 226,62 16,45 -205,96 

S. L. do Curu 5,42 5,81 -8,97 

Trairi 30,70 30,59 -30,25 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), 2020. 

 
No tocante à renda, os resultados dos efeitos da aplicação do método diferencial 

estrutural original e modificado, apresentaram comportamento semelhante aos exibidos pela 
variável emprego. Tais resultados podem ser vistos nas tabelas 3 e 4.  

 
Tabela 3 – Resultado da Aplicação do Método Diferencial-Estrutural Aperfeiçoado para o 

Emprego (2010-2018) 

Municípios Efeito Regional Efeito Estrutural Efeito Diferencial Efeito Total 

Aquiraz -262,18 1709,58 316,18 1763,59 

Cascavel -71,39 17,99 197,14 143,74 

Caucaia -365,19 2115,01 530,59 2280,41 

Chorozinho -11,85 41,93 77,13 107,21 

Eusébio -1335,17 -1605,35 -5235,12 -8175,64 

Fortaleza -47009,54 -29681,28 -20876,30 -97567,12 

Guaiuba -9,44 25,44 -83,51 -67,51 

Horizonte -310,90 -546,72 239,06 -618,55 

Itaitinga -26,32 7,96 -100,67 -119,03 

Maracanaú -2560,01 1581,42 343,01 -635,58 

Maranguape -292,13 843,34 -593,98 -42,76 

Pacajús -294,66 -34,51 399,24 70,07 

Pacatuba -322,03 -204,62 -478,28 -1004,93 

Paracuru -40,51 -13,71 -142,14 -196,36 

Paraipaba -8,24 7,90 54,63 54,29 

Pindoretama -4,57 17,18 13,85 26,45 

S. G. do Amarante -82,76 286,32 467,25 670,81 

S. L. do Curu -1,47 0,60 -4,41 -5,28 

Trairi -0,79 0,38 -0,50 -0,91 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), 2020. 

 
 

Tabela 4 – Resultado da Aplicação do Método Diferencial-Estrutural Aperfeiçoado para a 
Renda (2010 – 2018) 

Municípios Variação Proporcional Variação proporcional Variação Diferencial 



Revertida Modificada Residual 

Aquiraz 2064,09 354,51 -38,33 

Cascavel -4,22 -22,21 219,35 

Caucaia 1118,52 -996,48 1527,07 

Chorozinho 67,29 25,36 51,77 

Eusebio 1405,47 3010,82 -8245,94 

Fortaleza -18027,11 11654,17 -32530,47 

Guaiuba 2,87 -22,57 -60,94 

Horizonte -790,31 -243,59 482,65 

Itaitinga 55,72 47,76 -148,43 

Maracanau 938,47 -642,95 985,96 

Maranguape 745,45 -97,90 -496,08 

Pacajús -87,48 -52,97 452,21 

Pacatuba -240,09 -35,46 -442,81 

Paracuru 41,30 55,01 -197,15 

Paraipaba 67,20 59,29 -4,66 

Pndoretama 56,34 39,16 -25,31 
S. G. do 
Amarante 477,91 191,59 275,66 

S. L. do Curu 5,19 4,59 -8,99 

Trairi 88,80 88,43 -88,92 
Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE), 2020. 

 
Os resultados apresentados pela aplicação do método diferencial-estrutural (shif-

share) sugerem que estes setores não apresentam vantagens locacionais nem ganho de 
especialização na Região Metropolitana de Fortaleza, apontando, de certa forma para a 
confirmação de que são setores ainda pouco explorados no estado como um todo e na RMF, 
de forma específica. 

  
6. Considerações Finais 

 
Nesta pesquisa identificaram-se alguns fenômenos e setores no estado do Ceará 

como possíveis viabilizadores de uma dinâmica econômica criativa na Região Metropolitana 
de Fortaleza (capital do estado). Contudo, a análise empírica mostrou que estes setores não 
apresentam vantagens econômicas relacionadas à especialização e nem a localização.  

Posto isto, algumas questões para reflexão podem ser levantadas. Uma destas 
questões é: o Ceará está localizado no Nordeste brasileiro, região que apresenta uma 
desigualdade socioeconômica mais expressiva quando comparada as demais regiões do país. 
Em termos de produção, o Nordeste tem uma participação relativa no PIB nacional bem 
menor que a da região Sudeste do Brasil,  isto reflete uma produção desigualmente distribuída 
entre as regiões brasileiras ou significativamente concentrada em uma única região. 

Pode-se dizer que o dinamismo econômico do Sudeste em ralação ao Nordeste 
brasileiro tem como implicação uma espécie de efeito “vazamento” dos fenômenos 
identificados com potencial catalizador da economia criativa. No caso especifico do Ceará, 
embora se constate a posição de destaque do estado nos processos seletivos do ITA, é pouco 
provável que os profissionais cearenses que lá se formem retornem a sua terra natal, e os 
motivos podem ir desde a falta de oportunidade de trabalho a uma infraestrutura cultural que 
deixe a desejar, na concepção desta classe de profissionais (que pertencem a classe criativa).  



Como foi visto na seção destinada à narrativa sobre a produção humorística cearense, 
os grandes talentos do humor filhos do Ceará (Chico Anísio, Renato Aragão e Tom 
Calvalcante, por exemplo), tornaram-se reconhecidos, sob o ponto de vista econômico, após 
se lançarem e serem aceitos pelo exigente mercado sudestino.  

No que se refere à produção artesanal, outro fato interessante a destacar é que 
embora a renda bilro tenha um valor simbólico cultural expressivo, pois faz parte da 
construção histórica de algumas cidades nordestinas (é o caso de Aquiraz), este produto teve 
seu valor econômico evidenciado a partir do momento em que ganha espaço nas passarelas 
pelo trabalho de famosos estilistas. Vale notar que o evento de maior relevância para a moda é 
o São Paulo Fashion Week (sudeste).  

Contudo, pode-se dizer que esta coadjuvância de dadas regiões em relação a outras é 
um fenômeno “natural” que encontra explicação nas abordagens teóricas sobre economia 
regional e urbana. A questão central talvez não seja a posição relativa de uma região dentro de 
uma dada estrutura, mas sim os fatores sociais que justificam esta posição. No caso do 
nordeste, fatores relacionados, por exemplo, à criminalidade e às privações de liberdades (no 
sentido seniano), fazem com que não apenas ocorra uma emigração dos indivíduos criativos 
para a região economicamente mais dinâmica do país, como a internalização dos resultados 
oriundos dos setores da classe criativa não sejam explorados em sua plenitude.             

 É válido ressaltar que a região Nordeste não possui o monopólio da desigualdade 
socioeconômica brasileira. Este fenômeno (desigualdade) está presente tanto nas relações 
inter-regionais, quanto nas intrarregionais. E se apresenta de formas variadas. Corrigir estas 
desigualdades, para conseguir aproveitar o potencial econômico dos setores que compõem a 
economia criativa, é uma tarefa que requer uma coesa aliança institucional que envolva: as 
empresas privadas; o estado em suas três instâncias (federal, estadual e municipal); as 
universidades e institutos federais de ensino e a sociedade civil.  

   
 

REFERÊNCIAS  
 
ALMEIDA, Paulo. A Origem das Vaquejadas. Ed. do autor. Recife, 2013. 
ALVES, Carlos Rubens Garcia. (Dissertação). Musicalidade, Cultura e uma Sociologia da 
Produção Artístico Musical do Blues Cearense. Curso de Mestrado Acadêmico de Políticas 
Públicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceará – UECE. Fortaleza, 2015, 97p.   
AVANCINI, Carolina Julião. (Monografia) Rendas Nordestinas: Cultura, Identidade e 
Design. Curso de Pós-graduação em Gestão de Projetos Culturais da Escola de Comunicação 
e Artes da Universidade de São Paulo, 2017, 32p.  
BARROSO, Hayeska Costa. (Dissertação). “Prepare seu coração pras coisas que eu vou 
contar...”: um ensaio sobre a dinâmica das quadrilhas juninas no Ceará. Curso de 
Mestrado Acadêmico sobre Políticas Públicas e Sociedade do Centro de Estudos Sociais 
Aplicados da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2013, 107f.  
BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS). Disponível em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php . Vários acessos, 2020. 
CARVALHO, Gilmar de. Patativa do Assaré: Uma Biografia. 3ª Ed. Fortaleza: Expressão 
Gráfica e Editora, 2017, 104p.  
DICIONÁRIO ON LINE DA LINGUA PORTUGUESA. Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/aurelio-2/. Vários acessos, 2020.  
DINIZ, Clélio Campolina. Global-Local: Interdependência e Desigualdade ou Notas para uma 
Política Tecnológica e Industrial Regionalizada no Brasil. BNDES/FINEP/FUJB. Estudos 
Temáticos: Nota Técnica 09. Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - IE/UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. 



DRUMONT, Terezinha Pimentel. Dissertação. Tecendo Vidas: Cultura e Trabalho das 
Rendeiras da Prainha de Aquiraz – CE. Programa de Pós-graduação em História da 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2006, 169p.  
FLORIDA, Richard. A Ascensão da Classe Criativa... e seu papel na transformação do 
trabalho, do lazer, da comunidade e do cotidiano. Tradução de Ana Luíza Lopes. L&PM 
Editores, Porto Alegre, 2011. 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Primeira Turma de Mestres Formados pelo ITA fora 
de São José dos Campos é cearense, 17 de junho de 2019. Disponível em: 
https://www.ceara.gov.br/2019/06/17/primeira-turma-de-mestres-formados-pelo-ita-fora-de-
sao-paulo-e-cearense/. Acesso em: 20 de março de 2020.  
HADDAD, P. R. (Org); PEREIRA, C. M. C.; ANDRADE, A. T. (1989). Economia 
Regional: Teorias e Métodos de Análise. Banco do Nordeste do Brasil/Escritório Técnico 
de Estudos Econômicos do Nordeste, v. 6, Fortaleza. 
HERZOG, H. W.; OSLEN, R. J. (1977). Shift-share analysis revisited: the allocation effect 
and the stability of regional structure. Journal of Regional Science, v. 17, nº3, pp. 441-454. 
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE. Presidente da Associação dos Cornos do Ceará procura 
substituto após 15 anos. 18 de setembro de 2014. Disponível em: 
<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/online/presidente-da-
associacao-dos-cornos-do-ceara-procura-substituto-apos-15-anos-1.1104322>. Acesso em 22 
de maio de 2020.  
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE. Itapebussu: Tudo pronto para uma das maiores 
vaquejadas do Ceará. 22 de Setembro de 2015. <Disponível em: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/regiao/tudo-pronto-para-uma-das-
maiores-vaquejadas-do-ceara-1.1392034>. Acesso em 30 de maço de 2020.   
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE. Fortaleza lidera aprovação no ITA. Disponível em: 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/fortaleza-lidera-aprovacao-no-ita-
1.1464861, 31 de dezembro de 2015. Acesso em 15 de março de 2020.  
JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE. Nos últimos dez anos, Fortaleza teve a maior aprovação 
no ITA por oito vezes, 09 de outubro de 2018.  Disponível em 
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/nos-ultimos-10-anos-fortaleza-teve-a-
maior-aprovacao-no-ita-por-oito-vezes-1.2011381. Acesso em 15 de março de 2020.  
JORNAL O POVO ONLINE. Associação dos Cornos do Ceará já conta com 25 mil sócios. 
07 de maio de 2016. Disponível em: <http://blogdoeliomar.com.br/2016/05/07/associacao-
dos-cornos-do-ceara-ja-conta-com-25-mil-socios/>. Acesso em 20 de maio de 2020. 
JORNAL TRIBUNA DO CEARÁ. Conheça a origem do mito de que o José Walter é o 
“bairro dos Cornos. Disponível em: https://tribunadoceara.com.br/noticias/cotidiano-
2/conheca-a-origem-do-mito-de-que-o-jose-walter-e-o-bairro-dos-cornos-de-fortaleza/>, 
Setembro de 2014. Acesso em 20 de maio de 2020.   
KREITLOW, Fernanda Farias Vasconcelos. (Dissertação). Turismo de Negócios e Moda 
Popular: Percepção de Turistas e Residentes acerca do Centro Fashion Fortaleza. Curso 
de Mestrado Profissional em Gestão de Negócios Turístico do Centro de Estudos Sociais 
Aplicados da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2018, 89p.   
MAIA, Doralice Sátiro. Vaquejada: de festa sertaneja a espetáculo na cidade. In: ALMEIDA, 
Maria Geralda; RATTIS, Alesandro J.P. (Org). Geografia: Leituras Culturais. Goiânia. 
Alternativa , 2003, p. 159-183.    
MATOS, Tarcisio. Vaiando o Sol: o melhor do humor e da molecagem cearense. Livro 
Técnico, Fortaleza, 2000.  
MENDES, Simone Menezes. (Dissertação). Corredor Gastronômico da Varjota em 
Fortaleza: Dinâmicas Urbanas e Conflitos Socioespaciais.  Programa de Pós-graduação da 



Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018, 
186p. 
NOGUEIRA, C.A.G. (2015). Uma Análise Estrutural-diferencial do Emprego Formal em 
Fortaleza no Período 2005-2013. Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará (IPECE): Texto 
para discussão, n 114. Disponível em: < 
http://www.ipece.ce.gov.br/textos_discussao/TD_114.pdf >. Acesso em 03 de setembro de 
2018. 
PEREIRA, A. da S. (1997). O método diferencial-estrutural e suas reformulações. Revista 
Teoria e Evidencia Econômica. Passo Fundo, v. 05, n. 09, pp. 91-103. 
PITTA, Ludmila Nogueira de Macedo. (Dissertação). Trabalho Manual: A Técnica da 
Renda de Bilro como Elemento de Promoção de Saúde. Mestrado Academico em Saúde 
Pública do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2010, 
80p. 
ROLIM, C. F. C. (1996). Desempenho Industrial da Região Metropolitana de Curitiba: Uma 
Análise Shift and Share. Análise Conjuntural, v. 18, pp. 11-12. 
ROSA, A. L. T., Santos, S. M., & Alexandrino, G. Análise das mudanças da economia 
cearense a partir do método diferencial – estrutural no período de 1990 a 2000. Recortes 
Setoriais da Economia Nordestina. Banco do Nordeste, CAEN, Fortaleza, 2004. 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Ed. Companhia das Letras, São Paulo, 
1999. 
SILVA, Francisco Secundo da. Molecagem e “cearensidade”: o humor na produção da 
cultura. MÉTIS História & Cultura , v. 12, nº 23, p.213-220, jan/jun, 2013.  
SILVA, Hanna Laurindo da. (Monografia) Impactos da Criação do Centro Fashion 
Fortaleza para Empreendedores Permissionários de Moda Popular. Faculdade de 
Economia Administração, Contabilidade, Atuárias e Secretariado (FEAACS) da Universidade 
Federal do Ceará. Fortaleza, 2019, 51p. 
SILVA, Paulo Fernando Espíndola da. (Monografia). Cidades Criativas e Desenvolvimento 
Local: O Caso de Guaramiranga – Ceará. Faculdade de Economia, Administração, 
Atuárias, Contábeis e Secretariado (FEAACS) da Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 
2013, 53p.  
SILVA NETO, Francisco Secundo da. O “Ceará moleque” sobe aos palcos: cearensidade e os 
shows humorísticos de Fortaleza. Revista Espaço Acadêmico, nº 57, abril, 2010, p. 56-66.  
SOARES, Elaine Alves. (Dissertação) O Bairro Turístico Gastronômico da Varjota em 
Fortaleza: Desvendando a Cozinha Tradicional Cearense. Mestrado Profissional em 
Gestão de Negócios Turísticos do Centro de Estudos Sociais Aplicados e Centro de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2016, 156p.  
SOUZA, Marcelo Renan Oliveira de. Museu do Macaratu do Ceará como Instrumento no 
Processo de Patrinomialização dos Maracatus de Fortaleza. Revista Memorare, Tubarão, SC, 
v.4, nº 1, p. 165-189, janeiro, 2017.  
TOLILA, Paul. Cultura e Economia: Problemas, Hipóteses e Pistas. Iluminuras: Itaú 
Cultural, São Paulo, 2007. 
 


