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Resumo
As relações internacionais nas duas últimas décadas têm sido caracterizadas pela presença cada vez mais 
forte dos países emergentes nos cenários econômico e político, em particular dos denominados BRICS – Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles têm redefinido os fluxos de bens, serviços, capitais e 
investimentos diretos, com importantes implicações em âmbito global como também em níveis intrarregionais e 
mesmo locais. Diante disso, esse estudo tem como objetivo analisar teoricamente e empiricamente as 
repercussões desse quadro na economia brasileira e, em particular, na economia cearense, dada a tendência de 
"desindustrialização". Assim, são verificadas possíveis transformações na estrutura industrial do estado 
resultantes das políticas adotadas pelos seus últimos governos, no sentido de torná-lo menos vulnerável e 
dependente em relação às economias nacional e global e imune ao referido processo de desindustrialização. 
Metodologicamente, além da pesquisa bibliográfica, são utilizados indicadores convencionais, como 
participação do Valor da Transformação Industrial e do Pessoal Ocupado, respectivamente, por Classificação 
de Atividades e Gêneros de Indústrias, discriminados segundo a intensidade tecnológica, em: alta, média 
alta, média baixa e baixa, segundo critérios definidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). O projeto faz parte também das linhas de estudo do Observatório de Políticas Públicas (OPP) – 
UFC (https://oppceufc.wordpress.com) que disponibiliza infraestrutura física e equipamentos multimídia, de 
modo a garantir condições adequadas ao desenvolvimento desta pesquisa. Até o presente momento temos dados 
coletados de 2007 a 2015, já classificados por atividades e gêneros de indústrias.
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