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APRESENTACÃO

Uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional é essencial à construção de um país moderno, igualitário e diverso. Por meio dessa Política, é
fortalecida a ação do Governo Federal em seus instrumentos de ação, viabilizando-se o exercício conjunto do dever público na esfera da diversidade
das regiões brasileiras, na busca da redução das desigualdades socioeconômicas do país e valorização do potencial presente nas diferentes escalas do
território nacional.
A Política Nacional de Desenvolvimento Regional é uma das políticas inovadoras que permitem a combinação de crescimento econômico com redução
das desigualdades sociais e regionais.
Apresentada em 2003, no 1º mandato do Presidente Lula, teve iniciada sua implementação já em 2004. Em 2007, foi institucionalizada por meio do Decreto
Presidencial n. 6047, de 22 de fevereiro daquele ano, tendo se firmado como
uma estratégia de desenvolvimento alternativa à guerra fiscal e à fragmentação territorial que predominaram no país desde a década de 80.
Ao Ministério da Integração Nacional coube a tarefa de implementar sua base
institucional e realinhar seus mecanismos em torno dos objetivos da Política.
Com sua ação, o Ministério pôde contribuir para recuperar a capacidade do

Estado brasileiro de planejar e agir, tendo em vista, especialmente, os direitos
daqueles que mais deles precisam. E o fez tendo em conta o papel indutor e
promotor de mudanças nas regiões, nas quais se sobressai o diálogo social e o
pacto federativo inscrito na Constituição.
Por sua vez, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional tem participado ativamente do ciclo completo da implantação e apoio à execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional por
meio do cumprimento de suas responsabilidades regulamentares. Uma dessas responsabilidades, inscrita no capítulo IV do Decreto Presidencial 6047, de
2007, diz respeito à avaliação da Política. Depois de interagir com o Tribunal de
Contas da União, que realizou uma inspeção na Política – e da qual foi gerado
o Acórdão n. 2.919, de 2009 – a Secretaria, por recomendação do Ministério da
Integração Nacional, implementou uma avaliação independente da Política, a
qual cobriu o período de fevereiro de 2007 (institucionalização da política) a
dezembro de 2010 (fim da gestão presidencial), de forma a rever, atualizar e
aprofundar as propostas da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e,
desta forma, caminhar cada vez mais em direção aos seus propósitos originais.
Este é o resultado desta iniciativa, implementada já na gestão da Presidenta
Dilma Rousseff que, neste momento, é colocado à disposição de todos os interessados.

SÉRGIO DUARTE DE CASTRO, SECRETÁRIO
Secretaria do Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional
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É INTERESSANTE VER QUE A GENTE NÃO TEVE A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, MAS
AVANÇOU MUITO O TRATAMENTO DA QUESTÃO REGIONAL
NAS POLÍTICAS SETORIAIS E AVANÇOU MUITO NAS POLÍTICAS TERRITORIAIS. SOMOS UM LABORATÓRIO HOJE.
TEM MUITA EXPERIÊNCIA INTERESSANTE.
(TÂNIA BACELAR)

O PONTO CENTRAL NA PNDR É INSTITUCIONALIZAÇÃO.
COMO VOCÊ INSTITUCIONALIZA? COMO COORDENA AS
VÁRIAS ESCALAS DE DESENVOLVIMENTO? COMO INTEGRA A ESSA POLÍTICA REGIONAL AS EXPERIÊNCIAS DO
TERRITÓRIO DA CIDADANIA E DOS APL? E, AO MESMO
TEMPO, COMO É QUE VOCÊ INTEGRA ESSAS SUPERINTENDÊNCIAS MACRORREGIONAIS QUE AINDA PODEM
SER O “CIMENTO” DE UMA COISA MAIS EFETIVA NO FUTURO?
(LEONARDO GUIMARÃES NETO)

O DILEMA DA “QUESTÃO REGIONAL”: DIANTE DO ENORME DESAFIO DA DESIGUALDADE, TUDO O QUE A PNDR
PODE FAZER É POUCO; MAS TUDO O QUE DEVE FAZER É
DEMASIADO
(MAURO MÁRCIO OLIVEIRA).

PARTE I

PRELIMINARES

Desde sua apresentação, em fins de 2003, a PNDR1 vem sendo debatida em
inúmeros fóruns e referendada por diversas instâncias da sociedade e da
administração pública brasileira, com destaque para o aval obtido junto ao
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), da Presidência da
República.
O debate em torno da PNDR cumpriu importante papel, o de incluir a desigualdade regional na agenda política nacional, apontando a necessidade de
uma abordagem em múltiplas escalas territoriais; promoveu o reconhecimento da diversidade como um ativo a ser potencializado; ressaltou a importância
das instituições e organizações sociais construídas nas regiões; entre outros
pontos.
Como resultado desse esforço recente, o Governo Federal institucionalizou a
PNDR em 22 de fevereiro de 2007, por meio do Decreto n. 6.047, como política de governo, caracterizada como uma estratégia de desenvolvimento alternativa à guerra fiscal e à fragmentação territorial que predominaram no país
desde a década de 1980. A Política, mais do que uma sinalização positiva de

1 A PNDR foi apresentada pela Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional (CPDR), em 1o/6/2004, data da instalação desse Colegiado, criado pelo Decreto n.
4.793, de 23/7/2003 (BRASIL, 2005). Legalmente, a PNDR foi instituída pelo Decreto n. 6.047, de
22/2/2007.
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governo sobre a prioridade conferida ao tema, vem produzindo um efeito demonstração
importante em todo território nacional.
Cabe ao Ministério da Integração Nacional (MI), por meio da Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR), responder pela formulação, concepção e iniciativas gerais
de implementação da PNDR, bem como por seus instrumentos básicos, como os fundos
e os planos regionais.2
A SDR busca atuar em sintonia com as demais secretarias do MI, no sentido de promover
a convergência de suas ações com as prioridades e objetivos da PNDR voltados para a
redução das desigualdades regionais e ativação das potencialidades de desenvolvimento
das diferentes regiões do país.
Nesta perspectiva, e considerando as disposições do Capítulo IV do Decreto n. 6.047, as
recomendações do Acórdão n. 2.919, de 2009, do Tribunal de Contas da União (TCU) e o
encerramento do atual mandato da gestão da PNDR, em 31 de dezembro de 2010, o MI,
por meio da SDR, decidiu pela preparação de um documento de avaliação da PNDR que
cobrisse o período de fevereiro de 2007 a dezembro de 2010, de forma que possam ser
revistas, atualizadas e aprofundadas as propostas da PNDR e, desta forma, caminhar cada
vez mais em direção aos seus propósitos.
A preparação de um documento contendo uma avaliação da PNDR reveste-se de especial
importância, haja vista que as mudanças de configuração do problema regional vão ocorrendo à medida que as políticas públicas vão produzindo os efeitos desejados.
O presente exercício integra o movimento de monitoramento e avaliação acerca do qual
informa Paes (2010). Tal movimento atende ao reclamo de melhorar os serviços públicos
prestados à população. Como resultado vão aparecendo avaliações tanto de cima para
baixo quanto de baixo para cima. Servem como exemplos do primeiro caso, o SIGPlan (Sistema de Informações Gerenciais do Ministério do Planejamento) e o PAC; e do segundo, as
experiências do MDS e do TCU.

2 Emprega-se neste texto a nomenclatura institucional, especialmente a do MI, que vigorava até 31/12/2010.
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PARTE I – PRELIMINARES
S

Registra-se que a presente avaliação foi concebida em estreitos entendimentos e consensos entre as equipes da SDR/MI e do IICA.

1.1 CONTEXTO DO RESGATE DA POLÍTICA
REGIONAL
Nos últimos anos, período em que se resgatou a validade da Política Regional, seus defensores passaram, da pregação no deserto, à convivência numa Torre de Babel. No tempo
em que o mercado prevalecia sobre todas as coisas, ninguém dava ouvido para políticas
intervencionistas, uma das quais a regional. Naquele tempo, propalar a Política Regional
requeria convicção e prestígio em troca de pouca parceria e parcos recursos.
No presente, a área temática sofreu uma inundação de conceitos, aflorando inúmeros enfoques e escolas do regional, cada qual a brandir a sofisticação e superioridade de sua abordagem. São várias categorias de espaço, como a região, o território, o lugar, etc. Discute-se
a diferença entre territorializar o desenvolvimento e desenvolver o território. Surgiu o novo
regionalismo intentando impor-se ante o velho regionalismo. Há instrumentos da Política Regional de primeira, segunda e terceira geração. Cada variação de enfoque gera novo enfoque
que, ao fugir do enfoque anterior, ricocheteia no enfoque concorrente de outra escola. 3
Ao lado do aspecto conceitual, merece menção o resgate da questão regional pelo Governo Federal num momento de crise profunda da economia dos países ricos, que contamina as demais nações pelo fato de suas economias serem determinantes para todos,
inclusive por deterem moedas dotadas de conversibilidade.
Em meio à crise, noticia-se que nos EUA tem-se constatado uma piora da distribuição da
riqueza entre seus habitantes. Kristof (2010) menciona que a concentração de renda nos
EUA subiu como nunca:

3 O texto de Dallabrida, Siedenberg e Fernández (2010) trata de vários enfoques e escolas. Enquanto permanecer o ímpeto de criar novos enfoques, novas categorias, as políticas de cunho regional terão distintas caras e
dificilmente poderão ser integradas. Certamente vai surgir o tempo em que essa multiplicidade instrumental e
conceitual dará lugar a uma configuração assentada, o que é fundamental para que a gestão e a coordenação
das políticas regionais se possa fazer no âmbito do Estado, sem a necessidade de envolver os gestores públicos
em discussões que incluem extensas exegeses de terminologia.
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O 1% mais rico dos americanos possui 34% da riqueza líquida privada [enquanto] os
90% da camada inferior possuem apenas 29%.
Ou que, também, os 10% do topo controlam mais de 70% da riqueza líquida. Esses dados
contrastam com os dos anos 1940, época em que o 1% mais rico controlava tão somente
um pouco mais do que 10% da riqueza líquida.
Por seu turno, a Europa, muito mais aplicada na defesa dos direitos dos cidadãos, também
vem passando por uma crise expressiva, basicamente restrita, ainda, ao endividamento
soberano e ao sistema bancário. O que chama a atenção na União Europeia, especialmente quando se tem em mente a PNDR, é que a crise se instalou exatamente na franja
formada pelos países que mais haviam recebido ajudas comunitárias nos últimos tempos,
a saber, Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda.4
Em meio ao caráter profundamente negativo da crise para as sociedades que a sofrem é
relevante destacar que ela surge como uma oportunidade para algumas nações, em especial as que formam o grupo conhecido como BRIC, recentemente convertido em BRICS
com a admissão da África do Sul. Nesse particular, o Brasil tem praticado uma estratégia
de enfrentamento da crise bastante bem-sucedida já que, mesmo não tendo se livrado
de seus impactos recessivos, continua a desfrutar de uma taxa de crescimento acima da
média e de significativa ampliação do mercado interno.
Estes dois exemplos colocam na ordem do dia a questão da redução das desigualdades
no Brasil por meio de três perguntas. A primeira é suficientemente ampla para abranger
as duas situações: Aplica-se uma política de desenvolvimento regional tanto em época
de bonança quanto em época de crise? Relativamente ao caso norte-americano: que relações produtivas se podem esperar entre o mercado como entidade preponderante da
vida econômica e o desenvolvimento regional? Relativamente ao caso europeu: de que
forma a crise econômico-financeira afeta o desenho, a institucionalidade e a aplicação de
políticas de desenvolvimento regional?

4 Mesmo em um país maior, como a Espanha, o problema do desemprego é o mais espetacular de quantos se
conhece: a taxa já chegou a 20%! (CHADE, 2010).
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1.2 A POLÍTICA REGIONAL EM ETAPAS LARGAS
Nesta seção, que é de todo modo introdutória à análise da PNDR, o foco é o das “etapas
largas” da Política Regional, haja vista que a análise propriamente dita da PNDR se desenvolve no contexto do que se poderia chamar de “história curta”, já que os fatos analisados
assumem como “marco zero” o início da retomada da Política durante o 1o mandato do
Governo Lula.
A avaliação do comportamento do PIB regional fornece uma boa pista para as etapas longas da história econômica regional brasileira. Nesse sentido, são três as etapas da Política
Regional no Brasil sugeridas pelo Ministério da Integração Nacional ([2007c]):
(1a) 1939-1958: Baixa expressão de política específica para a redução das desigualdades
regionais, embora a Constituição de 1946 estipulasse que parte da receita da União seria
destinada a essas regiões, como, por exemplo, o Plano de Defesa Contra os Efeitos da
Seca no Nordeste e o Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Lembra-se em que
o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foi criado em 1952 e que o Grupo de Trabalho para
o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), constituído em 1956, pelo presidente Juscelino
Kubitschek, e coordenado pelo economista Celso Furtado, formulou uma política no documento Uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste.
(2a) 1958-1975: Em 1958 têm as políticas voltadas ao desenvolvimento regional, calcadas
nos incentivos e renúncias fiscais. Mimetizando o BNB, criou-se em 1966 o Banco da Amazônia (BASA). Também pertencem a esse período a criação da Sudene (1959), da Sudam
(1966) e da Zona Franca de Manaus (1967). O Funres é de 1969, e Finam e Finor são de
1974.
(3a) 1975-2009: A Constituição Federal de 1988 incorporou vários dispositivos sobre o desenvolvimento regional, inclusive o FNO, FNE e FCO. Houve extinção da Sudene, Sudam e
Sudeco; sendo as duas primeiras substituídas, respectivamente, pela Adene e ADA. Posteriormente, estas vieram a ser extintas para serem substituídas pelas originais superintendências regionais. Mais tarde, a Sudeco também foi recriada. Houve a instalação da CAPR,
no âmbito da Casa Civil da Presidência da República (2003), o lançamento da PNDR, pela
CAPR, em 2004, e sua instituição em 2007, por meio do Decreto n. 6.047.
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Fixado o PIB per capita como critério de avaliação, teremos:
r /Ba etapa, tanto o Norte quanto o Nordeste apresentaram crescimento inferior ao do
país, o que expressava distanciamento econômico dessas regiões com relação ao restante do país; foi assim, pois, uma etapa de aumento das desigualdades regionais (MI,
2007b, p. 26; gráficos 4 e 5).
r Na 2a etapa, o crescimento do Norte e Nordeste foi semelhante ao do país, fazendo com
que o distanciamento dessas mesmas regiões não aumentasse (idem, p. 26-27; gráficos
6 e 7)
r Na 3a etapa, o Norte cresceu mais que o Nordeste e ambos mais que o Brasil. Com isso,
pode-se dizer que essas regiões abriram um período de convergência com o país (idem,
p. 27-28; gráficos 8 e 9).
Conquanto os critérios de periodização variem segundo a metodologia e as linhas teóricas
utilizadas em sua construção, a perspectiva de Oliveira e outros (2007, p. 191-192) encontra pontos comuns com a do Ministério da Integração Nacional (2007b). Assim, segundo
esses autores, os 25 anos contados a partir de 1950 revelam uma grande concentração
favorável ao Sudeste e, portanto, uma perda relativa do Norte e Nordeste, apontada pelo
Ministério da Integração Nacional (2007b). Já nos 10 anos seguintes, a começar de 1975,
observa-se desaceleração das economias regionais mais industrializadas e surgimento e
maturação de complexos industriais fora do Sudeste. Por fim, Oliveira e outros indicam que
a partir de 1985 não se nota nem concentração nem desconcentração do crescimento.

1.3 O QUADRO DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
NO BRASIL
“Nosso nível de desigualdade é tristemente alto”
(Ricardo Paes de Barros, Ipea, in DURÃO, 2010).
Há um reconhecimento generalizado de que tem sido acertada a política de transferência
de renda às famílias como forma de combater a pobreza e, assim, melhorar a distribuição
de renda entre elas. O aumento real do salário-mínimo, os benefícios previdenciários, o
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Bolsa Família, entre outros, atingem diferentemente os distintos segmentos-alvo e promovem resultados específicos. Assim, por exemplo, o Bolsa Família é considerado mais
eficaz para reduzir a pobreza extrema. Já o salário-mínimo está endereçado à ampliação
do contingente da classe C.
Há quem seja cético acerca das melhorias que os diversos estudos mostram. Não existem
dúvidas quanto à redução da pobreza, mas com relação à redução das desigualdades. Em
sua entrevista, o professor Cláudio Egler entende que a situação no Nordeste não mudou nos últimos dez anos. Admite ter havido melhoria da distribuição da renda, mas sem
melhoria equivalente de sua distribuição territorial. Estatisticamente não está confirmada
a redução da desigualdade regional: “[...] regionalmente ainda há desigualdades impressionantes”. Por sua vez, Perry Anderson (2011), ao analisar os dois mandatos do presidente
Lula, mostrou-se cético quanto à queda significativa da desigualdade no Brasil, uma vez
que os critérios metodológicos que mostram resultados animadores podem ser questionados.5
Embora sejam corretas as iniciativas governamentais, existe a possibilidade de gerarem
fatores que possam dificultar, quando não reverter, as condições criadas pela aplicação
das políticas (IPEA, 2010):
A estratégia do governo de promover redistribuição de renda via gasto social tem
sido bem-sucedida no sentido de aumentar os rendimentos das camadas mais pobres do país e dinamizar a demanda interna. Mas ao mesmo tempo pode estar relacionada à (e ser viabilizada pela) expansão da carga tributária e piora da qualidade
da tributação, com características anticrescimento e antiequidade que podem neutralizar os efeitos iniciais. Por ora, os efeitos progressivos parecem ter predominado.

5 “More generally, the belief that inequality in Brazil has significantly declined must be met with scepticism, since
not only is it based on data for nominal income that exclude – according to standard statistical rules – ‘outliers’
at the top of the tail, i.e. the super-rich, but much more fundamentally ignores capital appreciation and concealment of financial gains at the summit of society. […] So in Brazil it is estimated that between 10,000 and 15,000
families receive the lion’s share of the $120 billion annual payments of the public debt (the cost of the Bolsa
Família is $6-9 billion), while in the last decade millionaires have multiplied as never before. The explosion of
the stock market alone should be warning enough against any naivety on this score. The rich are well aware on
which side their bread has been buttered. Unlike the ‘economic royalists’ attacked by Roosevelt, who detested
the New Deal, most Brazilian financiers and industrialists have been warm supporters of Lula’s government.
Capital has been not only more lucid about it than the – true – middle class, but also more comfortable with it
than with any previous regime: logically enough, since profits have never been higher”.
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Mas não é possível descartar as hipóteses de que os efeitos anticrescimento e antiequidade venham a predominar no futuro.
Esse risco é dado não só pela aplicação de políticas públicas, mas também pelo próprio
funcionamento do mercado.
Nesse particular, uma possibilidade é dada pelo crescimento da participação da “nova
economia” (finanças, informática, serviços, etc.) no conjunto da economia como um todo,
já que o crescimento de novas atividades pode dar azo à concentração que, aliás, acompanha de perto as demonstrações de dinamismo do capitalismo. Dessa forma, é imprescindível estar atento não só às fontes de concentração da “velha economia” como, especialmente, às da “nova economia”. A propósito, a expectativa de José Roberto Mendonça
de Barros (2010) é muito elucidativa quanto a esse ponto:
Estou convencido de que a região Sudeste vai voltar a puxar o crescimento brasileiro, se considerarmos a concentração esperada da expansão do investimento e do
crescimento da produtividade aqui [grifei].
Por esse motivo, a cautela com o otimismo é recomendável.

1.3.1 QUADRO GERAL DO BRASIL
No Brasil, entre 1991 e 2000, período caracterizado pelo domínio neoliberal da economia,
houve elevação da desigualdade nas capitais estaduais do país, refletindo o assim chamado “crescimento não pró-pobre” (RESENDE et al., 2007, p. 43). Magalhães e Miranda (2007,
p. 163) confirmam a tendência à desigualdade quando trabalham os dados na escala geográfica das AMC (agrupamento de municípios em “áreas mínimas comparáveis”).
O crescimento econômico é pró-desigualdade quando aumenta a densidade de capital
por produto, por conta da incorporação de máquinas e procedimentos de automatização.
Isso faz com que sejam reduzidas as necessidades de trabalhadores no processo produtivo e o custo do emprego sobe. A mão de obra dispensada costuma buscar emprego
nos setores de serviços e comércio e, quando não o encontra, refugia-se na economia
submersa do subemprego ou se apresenta como população desempregada, cliente dos
serviços de seguro-desemprego proporcionado pelo Estado. Esse conjunto de ações faz
com que cresçam as desigualdades, inclusive as regionais. Agravam o problema:
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r "EFTJOEVTUSJBMJ[BÉÈPFBiEPFOÉBIPMBOEFTBu QPSBVNFOUBSFNBJNQPSUÄODJBEBTcommodities no conjunto da produção. Isso porque a mão de obra requerida nessas condições é menos qualificada. Nesse caso, piora a qualidade do emprego.
r "BMUBJOUFOTJEBEFEBVSCBOJ[BÉÈPEBQPQVMBÉÈP RVFHFSBCPMT×FTEFQPCSF[B EFTFNprego e violência nas periferias urbanas e sobrecarga para os serviços oferecidos pelo
Estado.
Os pobres estão sobrerrepresentados nas capitais estaduais dos estados nordestinos: enquanto estas representam 28,1% da população residente nas capitais de todos os estados
do país, seus pobres alcançam 48,5% dos pobres presentes em todas as capitais estaduais
(RESENDE et al., 2007, p. 42).
A pobreza urbana imprime sua marca na ocupação do espaço (DA MATA et al., 2007, p. 63):
No Brasil, a legislação urbana tende a ser um retrato da alta desigualdade de renda,
com impacto adverso nos pobres, via formação de elevados preços de moradias
de tal forma que a população menos abastada tem que morar em aglomerados
subnormais.
Chama a atenção que as divergências regionais se agravem (“crescimento não pró-pobre”)
a despeito da convergência dos indicadores regionais de educação – taxa de alfabetização e anos de estudo concluídos (MAGALHÃES; MIRANDA, 2007, p. 163).6
A Constituição Federal de 1988 é um marco da mudança que levou as políticas sociais no
Brasil a serem estruturadas como políticas públicas de caráter continuado e permanente.
Esse seria o fator de fundo para que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
indicasse que a queda da concentração de renda observada nos últimos anos continua. O
seu principal indicador, o Índice de Gini, passou de 0,5886, em 2002, a 0,5448, em 2009, evidenciando queda da desigualdade de renda. Essa redução do Índice se deve ao aumento
dos rendimentos de trabalho e do rendimento médio mensal real de todas as fontes em
todas as classes, especialmente nas de rendimentos mais baixos (BRASIL, 2011; capítulo III).

6 Segundo os autores, essa falta de relação positiva entre educação e equidade pode ser tanto por ineficácia da
educação quanto pela escolha inadequada das variáveis educacionais empregadas em estudos de avaliação.
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O Brasil que emerge do Censo Demográfico de 2010 é maior – mas crescendo a taxas menores –, mais velho e mais urbano – mas menos concentrado nas megalópoles –, indo em
direção a novos eixos do desenvolvimento, como o do agronegócio (CANZIAN, 2010b).7
No plano comparativo internacional, China e Brasil protagonizaram papéis invertidos. Entre 1995 e 2010, o Brasil multiplicou seu PIB por 1,6 contra 3,9 no caso da China. Já quanto
ao Índice de Gini, ele aumentou, no mesmo período, 21% na China, enquanto no Brasil
caiu 14% (POCHMANN, 2010a).
Verdini e Hessel (2010) interpretam o IDH de 0,699 do Brasil, que o colocou na 73a posição
entre 169 países, como uma “faceta de Primeiro Mundo, mas com os pés atolados em desigualdades semelhantes às de países africanos, que ficam na rabeira do levantamento preparado pelo PNUD”. Entre os BRIC, esse valor é menor do que o da Rússia e maior que os
da China e da Índia. A propósito, pelo menos 8,5% da população brasileira, ou seja, quase
16 milhões de pessoas estão na faixa da pobreza extrema, segundo critérios do PNUD para
o cálculo do IPM – Índice de Pobreza Multidimensional (HESSEL; BRAGA, 2010). A Tabela 1
mostra a série histórica da primeira década do século 21.
No ano 2000, 57 milhões de brasileiros (33,3% da população) viviam com menos de R$
140,00 mensais. Em 2010, esse contingente baixou para 30 milhões de pessoas (15,5% da
população). Nesse mesmo ano, o programa Bolsa Família alocou R$ 13,4 bilhões (0,4% do
PIB) a 12,7 milhões de famílias. Cálculos do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) indicam ser necessário acrescentar R$ 21,3 bilhões anualmente ao valor precedente para resgatar os brasileiros pobres (renda per capita mensal entre R$ 70,00 e R$
140,00) e indigentes (renda per capita mensal inferior a R$ 70,00) (CANZIAN, 2010a).

7 Entre a maioria dos que concordam com os sinais de desconcentração, há uma voz dissonante a dizer que o
“lulo-petismo se [esforça] para vender uma lenda, a da queda da desigualdade” (ROSSI, 2010).
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TABELA 1 – INDICADORES DE BEM-ESTAR APLICADOS AO BRASIL, ENTRE
2000 E 2010
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Segundo critério usado pelo IPEA, cuja linha de pobreza é superior a US$ 1,00 ao dia, entre 2003 e 2009 o contingente de pobres caiu de 30,4 milhões para 17 milhões. O Bolsa
Família contribuiu com 20% dessa performance. Outras contribuições vieram do Pronaf,
da interiorização da economia e da melhoria da educação. As pessoas que vivem com
menos de US$ 1,00 por dia estão no entorno das regiões metropolitanas, na área rural e no
Nordeste. Erradicar a pobreza em termos concretos não é eliminar em termos absolutos
o contingente da população pobre, mas reduzir a 1% a proporção da população que vive
com US$1,00 ao dia; isto é, aproximadamente, 2 milhões de pessoas.
Segundo Durão (2010), o referencial do Brasil para atacar a extrema pobreza deveria ser a
situação da Turquia e da Tunísia, países com renda média per capita em patamar equivalente a R$100,00. Em termos de ação pública, uma coisa é reduzir a extrema pobreza; a outra é reduzir as desigualdades. No caso brasileiro, o salário-mínimo diminui a desigualdade
entre a classe média e os ricos, mas não a pobreza.
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A ascensão da renda dos brasileiros pobres tem como fonte:
r &NEPTDBTPT BSFOEBQSPWFOJFOUFEPUSBCBMIP OP(PWFSOP-VMB GPSBNDSJBEPT
quase 14 milhões de empregos formais e o salário-mínimo subiu 53% acima da inflação).
r &NEPTDBTPT PTSFDVSTPTEB1SFWJEËODJB
r &N EPTDBTPT PTSFDVSTPTEPBolsa Família (CANZIAN, 2010a).
No total, a transferência de renda diretamente às famílias (benefícios previdenciários, abono, seguro-desemprego, benefícios assistenciais – LOAS e RMV – e Bolsa Família) passaram
de 6,8% do PIB, em 2002, a 9,0%, em 2010 (OLIVEIRA, R., 2010).
Com respeito às crianças, 82% delas com até três anos de idade estão fora da creche; no
caso dos pobres, tal percentual sobe para 93%. Já na faixa de quatro a cinco anos, tal déficit é, respectivamente, de 25% e 33% (LAVINAS, 2010).
Quanto ao total de horas trabalhadas por semana, homens de todas as faixas de renda e
mulheres que pertencem à classe dos 20% mais ricos trabalham 40 ou mais horas; já as mulheres que pertencem à classe dos 20% mais pobres trabalham 28 horas (LAVINAS, 2010).

1.3.1.1 FEDERALISMO

As transferências da União para estados e municípios ao longo dos dezenove anos entre
1991 e 2010 sofreram um incremento médio anual de 5,3% ante um crescimento médio
anual do PIB de 3,2%. Em 1998, as transferências correspondiam a 2,9% do PIB; já em 2010,
passaram a 3,9%. Por outro lado, na média quinquenal do período 1994/1998, a União ficou com 54% da receita tributária disponível; valor que caiu para 48% nas contas de 2008.
A distribuição entre estados e municípios privilegiou estes últimos, que passaram de 18%
no quinquênio mencionado para 23% em 2008; já a evolução dos estados foi de 28% para
29%. Esses resultados mostram que aqueles que acreditam que a União centraliza um volume cada vez maior de recursos públicos em detrimento da federação devem mudar de
opinião (GIAMBIAGI, 2010). Embora o caráter regional não possa ser evidenciado por esses
números, eles sinalizam desconcentração da receita tributária, o que tem tudo a ver com o
desenvolvimento descentralizado e, por consequência, com o desenvolvimento regional.
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1.3.1.2 MUNDO RURAL

Estudo inédito da FGV (Pobreza e a nova classe média no Brasil rural), elaborado para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2010, mostra que, entre 2003 e 2009, mais de
3,7 milhões de pessoas do meio rural ingressaram na classe C (expansão correspondente a 72%), sabendo-se que seus integrantes possuem renda mensal domiciliar entre R$
1.126,00 e R$ 4.854,00. O autor da pesquisa informa que a redução da desigualdade foi
mais forte e mais rápida, sobretudo nas regiões mais pobres. Por outro lado, a classe E,
a mais pobre, perdeu quase 5,2 milhões de pessoas no mesmo período. Para tanto, foi
fundamental a contribuição das transferências estatais, que cresceram 79% nesse período
para a área rural, contra 34% para o Brasil como um todo. Por sua vez, os programas sociais
cresceram 221% em igual período (ZANATTA, 2010).
Relativamente aos assentados pela reforma agrária, o INCRA informa que das 804 mil famílias assentadas quase a metade não tem acesso ao crédito do Pronaf. O argumento é
que o crédito não é concedido quando não está acoplado à assistência técnica, a qual não
dispõe de cobertura orçamentária, daí não ser oferecida a todos. A mesma fonte ressalta
a informação de que o rendimento dos assentados difere bastante conforme a região em
que se encontra o assentamento. Assim, em Santa Catarina, 29,2% das famílias assentadas
têm renda mensal superior a cinco salários mínimos; já no Ceará, esse percentual é de
apenas 2,83% (SASSINE, 2010).

1.3.1.3 FUTEBOL

Embora não seja matéria normalmente tratada num texto sobre desenvolvimento, o futebol, focalizado antropologicamente, termina por revelar as sendas pelas quais se movimenta a desigualdade. Alvito (2010) crê que os sinais são muito evidentes:
r &N Bgeral do Maracanã foi convertida em zona de cadeiras com preços seis vezes
mais caros. Esse movimento afeta os grandes estádios e se propaga por todo o país, dificultando, se não expulsando, os pobres dos estádios de futebol (Figura 1).
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FIGURA 1 – PROTESTO DOS TORCEDORES DO SANTOS FUTEBOL CLUBE
CONTRA A MAJORAÇÃO DO PREÇO DOS INGRESSOS NA VILA BELMIRO,
SANTOS, SÃO PAULO, EM 2011.
Fonte: UOL ESPORTE, 2 mar. 2011.

r /PSFDFOUFFWFOUPJOUFSOBDJPOBMSoccerex, realizado em dezembro de 2010, no Rio de
Janeiro, os “especialistas” ali presentes disseram que doravante o futebol brasileiro terá
a classe social A como alvo, deixando de lado os integrantes das classes B e C. Releva
acrescentar que os membros das classes D e E há muito não se sentam em uma arquibancada de um estádio de futebol.
r 0"WBÎ EF4BOUB$BUBSJOB NBKPSPVPTJOHSFTTPT FN FN
r 0$PSJUJCB EP1BSBOÃ KÃBOVODJPVRVFPTRVFOÈPBEFSJSFNBTFVQMBOPEFTÓDJPUPSDFdor terão de pagar R$ 100,00 por um ingresso avulso.
r &N PQSFTJEFOUFEP"UMÊUJDP1BSBOBFOTFBñSNBWBRVFiPDMVCFOÈPQSFDJTBNBJTEF
torcedores, e sim de apreciadores do espetáculo”.

Tudo isso ocorre em meio a um “processo de modernização” do futebol brasileiro. Tal “modernização” é comandada por uma “estrutura política feudal” – CBF, federações e clubes
– e expulsa os torcedores dos estádios. Trata-se de uma pseudomodernização, que elitiza
o funcionamento do esporte e cria mais desigualdades. O resultado é perverso porque
concretiza a apropriação, por uma minoria, dos resultados de uma manifestação pujante
de nossa arte e cultura populares. Isso mostra que, mesmo com políticas redistributivas, o
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“funcionamento normal” de determinadas atividades pode importar em mais e não menos desigualdades.

1.3.2 O QUADRO NAS REGIÕES

1.3.2.1 POBREZA E FOME

Grande parte do aumento do PIB per capita do Nordeste deveu-se à emigração e não
à criação local de postos de trabalho. Adicionalmente, os subsídios regionais são muito
pouco significativos, embora os subsídios creditícios dos fundos constitucionais tenham
sido efetivos em termos de incentivos à industrialização do Nordeste, mas com indícios
de que são limitados (CARVALHO, 2007). Uma visão da pobreza e indigência regionais é
mostrada na Tabela 2.
TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DE INDIGENTES E DE POBRES POR
REGIÃO
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Em 2009, 5,8% da população brasileira – ou 11,2 milhões de pessoas, das quais 1 milhão
eram crianças de 0 a 4 anos – passou fome em algum momento (situação de insegurança
alimentar grave) por não ter recursos suficientes para comprar comida (MENCHEN, 2010).

37

PNDR
P

Em 2003, eram 8,2%. Saíram dessa condição 3,7 milhões de pessoas entre 2004 e 2009.8
Por outro lado, 65,8% da população diz não ter qualquer preocupação quanto ao acesso
regular a alimentos de qualidade em quantidade suficiente. Este número é comparável
aos 85% relativo à população dos Estados Unidos.9 Por região, os resultados apontam para
40,3% dos domicílios com algum grau de insegurança alimentar no Norte; 46,1% no Nordeste; 30,1% no Centro-Oeste; e 18,7% no Sul. A média nacional é de 34,2%. Apesar do valor mais alto entre as regiões, foi no Nordeste, especialmente na sua área rural, que houve
a maior queda do número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Mais de 50%
dos domicílios do Piauí e Maranhão não têm acesso garantido a alimentos de qualidade
em quantidade suficiente (MENCHEN, 2010).
Mesmo com dificuldade para pôr comida na mesa, a população brasileira na faixa
de insegurança alimentar grave conseguiu avançar na conquista de bens duráveis e
acesso a serviços (ALMEIDA; MARTÍN, 2010).
A presença de máquina de lavar passou de 6,5%, em 2004, a 11,9%, em 2009, nos lares
com insegurança alimentar grave; a de geladeira aumentou de 61,3% a 75,7%; a de fogão
passou de 89,9% a 93,7%; a de computador saltou de 38 mil famílias, em 2004, a 174 mil,
em 2009 (ALMEIDA; MARTÍN, 2010).

1.3.2.2

RIQUEZA

Entre 2002 e 2008, a participação do PIB das regiões no do país sofreu modificações marginais, apenas na casa dos décimos. O Sudeste perdeu 0,7% (quando a comparação retroage a 1995, a região perde 3,1%) e o Sul, 0,3%. Essa perda foi redistribuída entre o Norte
(0,4%), o Nordeste (0,1%) e o Centro-Oeste (0,4%). Em termos estaduais, São Paulo foi a
unidade federativa que mais perdeu participação (1,5%), devido à queda da importância

8 Trata-se da medição da percepção dos moradores a respeito de acesso a alimentos nos três meses anteriores
à pesquisa realizada pelo IBGE (suplemento especial da PNAD), iniciada em 2004. Os resultados são classificados
em insegurança alimentar grave, moderada e leve; e segurança alimentar.
9 SMITH, 2010: “The number of food stamp recipients increased 16% over last year. This means that 14% of the
population is now living on food stamps. That’s about 43 million people, or about one out of every seven Americans […]. In some states, like Tennessee, Mississippi, New Mexico and Oregon, one in five people are receiving
food stamps. Washington, D.C., leads the nation, with 21.5% of the population on food stamps”.
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da indústria de transformação, cana-de-açúcar e laranja (VERDINI, 2010) (ver dados na
Tabela 3).
Em termos de municípios, as seis cidades mais importantes – São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus –, que representavam 29,4% do PIB nacional,
em 1999, passaram para 24,8%, em 2008. Por outro lado, as cidades de grande porte (com
mais de 500 mil habitantes) perderam, nesse período, 3% de participação do PIB, enquanto as médias (entre 100 mil e 500 mil habitantes) avançaram 2,5%. Desse último grupo
destacam-se as cidades próximas a portos, a poços de extração de petróleo ou a zonas de
mineração. Já as 1.313 cidades de pequeno porte (até 20 mil habitantes) respondem por
apenas 1% do PIB (HESSEL, 2010). É destacável que o PIB de Belo Horizonte e o de Manaus,
representando respectivamente 1,4 e 1,3% do PIB nacional, superem a soma do PIB das
1.313 menores cidades, com participação de 1,0% no PIB do país. Chamou a atenção de
Soares (2010a) o contraste entre as seis maiores cidades, com 13,5% da população e 24,8%
do PIB, ante as 3.307 menores cidades, com 15% da população e 5% do PIB. De outro
modo, a concentração espacial por município é mais aguda dentro da Região Norte. No
Estado do Amazonas, por exemplo, os cinco maiores municípios concentravam 88,1% do
PIB estadual, contra 35-37% para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas
Gerais (GONÇALVES, 2010).
TABELA 3 – PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB BRASILEIRO (%)
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Setorialmente, a concentração também é marcada: para reunir ¼ do PIB da indústria é
preciso tomar 10 cidades; já para representar ¼ do PIB dos serviços, apenas três (SOARES,
2010a).
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Pelo IFDM, indicador do desenvolvimento municipal criado pela Firjan, 14 das 15 cidades
mais desenvolvidas do país estão em São Paulo. Além disso, das 500 cidades mais bem
classificadas, 263 são paulistas. No outro extremo, das 500 cidades com pior índice de
desenvolvimento, 413 pertencem ao Nordeste. Outro dado significativo é que a capital
de estado mais bem situada no ranking é Curitiba, com o 47o lugar, como a mostrar que a
condição de bem-estar nas grandes cidades é pior do que nas cidades menores (SOARES,
2010b). A propósito dos resultados do IFDM, diz o chefe da Divisão de Estudos Econômicos da Firjan:
Permanecem existindo dois brasis [...] a população mais pobre continua concentrada no Nordeste e no Norte do país. O Centro-Oeste, no entanto, conseguiu avançar
em direção a padrões antes só vistos no Sul e no Sudeste (MAINENTI, 2010).10

1.3.2.3 EDUCAÇÃO

Entre 2004 e 2009 houve uma queda de 1 milhão de analfabetos no país, o que corresponde a uma redução de 7%. Na faixa etária de 65 anos e mais, a taxa de analfabetismo ainda
é muito alta, da ordem de 30,8% para o país como um todo (LEITE, 2010b). Para apreciar
alguns dados complementares veja-se a Tabela 4.
TABELA 4 – TAXA DE ANALFABETISMO DE PESSOAS DE 15 ANOS OU
MAIS, POR REGIÃO BRASILEIRA (%)
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10 Em 2011, o valor bruto da produção agrícola de Mato Grosso será o maior entre o de todos os estados brasileiros, superando o de São Paulo pela primeira vez na história. Em termos regionais, o valor bruto da produção
do Centro-Oeste superará o do Sul, ficando em segundo lugar, apenas atrás do Sudeste (LOPES, 2011).

40

PARTE I – PRELIMINARES
S

O Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), classificou, em 2010, o Brasil em 53o lugar
entre 65 países no quesito educação. A pontuação do Brasil foi de 401 pontos, situando-se
entre o máximo de 577, alcançado por Xangai, na China, e o mínimo de 325, atribuído ao
Quirziquistão (LEITE, 2010a).
Ainda em referência ao PISA, Caldas (2010) disse que:
[...] os estudantes de estados do Nordeste têm baixíssimo nível de compreensão
e aprendizado escolar e, no futuro, serão tão segregados no mercado de trabalho
quanto foram seus pais.
[...] O Pisa detectou avanços lentos entre os alunos do Sul e Sudeste e mais em escolas privadas do que nas públicas. Mas no Nordeste a tragédia é reprisada a cada
pesquisa.
[...] No ranking do Pisa são justamente os estados dominados por famílias – Rio Grande do Norte, Maranhão e Alagoas – que apresentam as piores pontuações do País
em leitura, matemática e ciências.
Em seus comentários, Caldas (2010) enlaçou o Pisa com o desenvolvimento regional do
Nordeste:
[...] a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) tinha o propósito de levar progresso econômico, reduzir desigualdades regionais e tirar o Nordeste
do atraso e da pobreza. O progresso não aconteceu, as desigualdades persistem, o
atraso também, e os recursos públicos que deveriam financiar empreendimentos
econômicos sumiram em projetos inexistentes.
Ainda a propósito do PISA, Menezes Filho (2010) ressalta que a melhoria do país (entre
2000 e 2009, o desempenho dos alunos brasileiros aumentou 16 pontos em leitura, 52
em matemática e 30 em ciências) traz embutido um aumento da desigualdade dentro
da educação, pois tal aumento se deveu quase que exclusivamente ao desempenho dos
melhores alunos, uma vez que entre os piores praticamente não houve melhora. “Assim,
a desigualdade na qualidade da educação está aumentando”. Trata-se, portanto, de uma
melhoria puxada pelos melhores alunos.
Sobre a formação dos professores, enquanto nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em
torno de 21% do contingente de professores da escola básica não tinha curso superior, no
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Norte o valor correspondente é de 46% e no Nordeste, de 51%. Na Bahia e no Maranhão,
o percentual suplanta 60% (MÁXIMO, 2010).
Os piores estados em formação, como Bahia, Maranhão e Pará, tiveram as piores médias
do IDEB para o ensino médio − entre 3 e 3,3.

1.3.2.4 SEGURANÇA PÚBLICA

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os gastos ampliados com segurança
pública foram orientados para a ação de segurança nas ruas, criando um gargalo no sistema prisional, que não é novo, mas que está se agravando. Por outro lado,
[...] os investimentos maiores em segurança em todo o país também não resultaram
em melhoria expressiva dos índices de violência [...]. Gastar mais com segurança
não significa fazer mais. É preciso ter articulação entre as políticas dos vários entes
públicos (MAIA, 2010).
Entre as 20 cidades que exibem os mais altos índices de homicídios entre adolescentes,
o Nordeste computa oito, sendo a região mais negativamente destacada nesse aspecto
(referência ao Índice de Homicídios na Adolescência [IHA], desenvolvido pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos). O valor alto da Região Nordeste é puxado pelos valores
correspondentes às regiões metropolitanas do Recife, de Maceió e de Salvador. Por outro
lado, entre as 10 cidades com mais de 200 mil habitantes com IHA mais alto, 6 estão localizadas no Sudeste (3 no Rio de Janeiro e 3 no Espírito Santo) (MARIZ, 2010) (ver Tabela 5).
TABELA 5 – ÍNDICE DE HOMICÍDIOS NA ADOLESCÊNCIA (IHA), BRASIL,
2007

;dciZ/B6G>O!'%&%#

42

G:<>ÀD

>=6

CdgiZ

'!'+

CdgYZhiZ

(!*(

HjYZhiZ

'!)'

Hja

'!*.

8Zcigd"dZhiZ

'!)&

7G6H>A

'!+,

PARTE I – PRELIMINARES
S

1.3.2.5 DEMOGRAFIA E MIGRAÇÕES

A migração dos brasileiros do Nordeste para o Sudeste está caindo; caiu quase pela metade em relação ao êxodo dos anos 1990. Entre 1992 e 2002, o Nordeste perdeu 1,5%, por
ano, de sua população para o Sudeste. Entre 2002 e 2007, este valor baixou a 0,98% e em
2008/2009 veio para 0,85%. As razões para esta queda seriam o aumento da oferta de trabalho formal e o ganho real do salário-mínimo (DE CHIARA, 2010).
Chama a atenção que a taxa de crescimento populacional, decomposta regionalmente,
mostre diferenças sensíveis a ponto de a mais alta ser duas vezes maior que a mais baixa
(Tabela 6). Isso ocorre quando se compara o Norte e o Centro-Oeste com o Sul. Aquelas
são as duas regiões onde a população mais cresce. A taxa de crescimento do Sul aproxima-se bastante à do Sudeste e Nordeste, o que dá chance de se dizer que a população
regional no Brasil cresce a duas velocidades distintas.
TABELA 6 – POPULAÇÃO: ESTOQUE E CRESCIMENTO DECENAL POR REGIÃO
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Já quando se tomam as cidades, as 171 de porte médio (100 a 250 mil habitantes) foram as
que mais cresceram nos últimos dez anos. A taxa de crescimento anual de sua população
foi de 1,43% contra 0,90% para o país como um todo (SANT’ANNA, 2010).

1.3.2.6 CRÉDITO E FINANÇAS

Há um relativo (e crescente) consenso na literatura econômica da importância que a disponibilidade de crédito tem para o crescimento econômico no longo prazo. Ora, na medi-
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da em que isso é importante, então é relevante saber que houve, entre 1994 e 2006, piora
na concentração do crédito entre os estados brasileiros e maior concentração da atividade
de intermediação financeira em São Paulo. Além disso, tal aumento se deu de forma mais
intensa em regiões mais desenvolvidas em detrimento de regiões menos desenvolvidas.
O processo de reestruturação do setor bancário no Brasil, ao provocar intensas modificações nas estratégias e comportamentos dos agentes atuantes no sistema financeiro,
contribuiu também para a piora da distribuição do crédito regional e, consequentemente, para manter as desigualdades econômicas entre os estados brasileiros. Ainda assim,
ressalta-se que o Brasil apresenta concentração da atividade em muitos outros setores da
economia, sobretudo o setor industrial. Ademais, pelo fato de muitas sedes de empresas
localizarem-se em grandes centros, várias operações de crédito podem estar sendo contabilizadas na sede dessas empresas, apesar de os recursos serem aplicados em projetos
de outras regiões (FREITAS; PAULA, 2010).
Sorgato, Ferreira Junior e Santos (s.d.) também dão conta da concentração regional do
sistema bancário no Brasil, dizendo que a expansão das agências bancárias no Sudeste
influencia diretamente no volume de crédito concedido nesta região em detrimento das
demais. Em quase todo o período analisado pelos autores, o Sudeste concentrou mais de
60% do total de crédito concedido no país, atingindo pico de 73%. Entre 1994 e 2009, o
total de crédito concedido no Nordeste caiu de 10% para 7% e no Norte oscilou entre 1%
e 2%. Em torno de ¾ do aumento experimentado pelo Sudeste correspondeu à perda
sofrida pelo Nordeste.
A concentração do sistema bancário brasileiro, acentuada com o Plano Real, ampliou as
desigualdades de acesso a financiamento entre as regiões menos desenvolvidas e as mais
desenvolvidas. Desde então, o Nordeste experimenta o chamado “vazamento de crédito”
para o Sudeste, que consiste na transferência de depósitos gerados no Nordeste para a
região mais desenvolvida do país. Isso contribui para cristalizar as diferenças socioeconômicas existentes entre estas duas regiões. Dados na Tabela 7.
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TABELA 7 – CRÉDITO CONCEDIDO A PESSOA FÍSICA – PARTICIPAÇÃO REGIONAL (%)
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1.3.2.7

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

No plano internacional, a disseminação da produção do conhecimento é mais uma ideologia do que uma marca da globalização (BARROS, 2007). A inserção dos países em matéria de conhecimento dá-se de forma hierarquizada e assimétrica. Constituem exceção
os que logram dar saltos qualitativos nessa área. Conforme Chesnais, os investimentos em
pesquisa e desenvolvimento estão entre as despesas mais concentradas da economia.
No mundo, dos 4,5 milhões de pesquisadores que exerciam suas atividades em 1997, mais
da metade encontravam-se nos Estados Unidos, União Europeia e Japão. No Brasil, tendo
como base os grupos de pesquisa cadastrados pelo CNPq, 43 mil dos quase 59 mil pesquisadores brasileiros se localizavam nas regiões Sudeste e Sul.
Estudo da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec) mostra que, no período 1988-2006, o número de incubadoras (de tecnologia
e inovação) no Brasil cresceu de 2 para 377. Já os parques tecnológicos, que as abrigam,
atingiram 44 no ano final do período.11
Em 2006, a distribuição regional dessas incubadoras e dos parques tecnológicos é mostrada na Tabela 8.

11 Disponível em: <www.anprotec.org.br/ArquivosDin/Graficos_Evolucao_2006_Locus_pdf_59.pdf>.
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TABELA 8: INCUBADORAS E PARQUES TECNOLÓGICOS NO BRASIL,
2006
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A distribuição das incubadoras entre os municípios é do tipo bimodal, em que quase 1/3
delas está situada em municípios pequenos, com menos de 100 mil habitantes e quase a
metade em municípios maiores, acima de 300 mil habitantes, restando uma minoria para
os municípios com tamanho intermediário. Essa distribuição indica que aquele 1/3 pode
estar indicando interiorização do desenvolvimento tecnológico.
Trata-se de um fenômeno recente, já que 209 das 377 têm menos de 5 anos de funcionamento e apenas 10 estão operando há pelo menos 15 anos.
Tanto internacionalmente quanto no país, a concentração de conhecimento em C&T forma uma divisão do trabalho mais rígida, que importa em aumento das desigualdades e
exclusão. Dessa forma, o quadro atual não é favorável para transformar conhecimento
em riqueza de forma descentralizada e adaptada a cada circunstância regional (BARROS,
2007).

1.3.2.8 MEGAEVENTOS

Os meios disponíveis colocam os eventos de grande público como parte do mundo globalizado. Tais eventos são decididos na escala global e são promovidos, a cada tempo, em
um país. Ademais do significado próprio derivado da área explorada pelos seus autores e
patrocinadores, os eventos globais representam parcela importante de estímulos junto ao
setor hoteleiro, de transporte e alimentação, pelo menos. Megaeventos costumam atrair
público na casa da dezena ou centena do milhar.
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Há algum tempo, com seu crescimento e melhoria das condições, o Brasil passou a fazer
parte de uma série desses eventos globalizados, o que lhe tem trazido resultados bastante
expressivos. Não se pode desconhecer o impacto em investimentos e venda de serviços
do Campeonato Mundial de Futebol, em 2014; e das Olimpíadas, em 2016.
Nesse particular, é expressiva a lista de eventos que foram realizados em São Paulo em
2010, já que, somados, atraíram um público estimado em quase um milhão de pessoas.
São eles: F1 Rocks; Ultra Musica Festival; Planeta Terra; Black Eyed Peas; Jonas Brothers; Norah
Jones; Paul McCartney; Salão do Automóvel; 34a Mostra Internacional de Cinema e Fórmula 1
(MENDONÇA DE BARROS, 2010). Resta chamar a atenção para o fato de que, mais do que
no Sudeste, tais eventos foram realizados no Estado de São Paulo. Do ponto de vista regional, há uma evidente concentração que está associada à “nova economia”.

1.3.2.9 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Segundo pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), há uma expressiva diferença de uso da internet segundo classes sociais no Brasil (COMITÊ..., 2010).
Respondendo à pergunta se usaram a internet nos últimos 3 meses, assim responderam
os integrantes das diversas classes: A (85%); B (72%); C (42%); D e E (17%). Isto é, a classe A
usou a internet cinco vezes mais que as classes D e E. Ao lado disso, as pesquisas indicam
que o brasileiro é o maior usuário em termos de tempo e conexão, e também é o mais
bem relacionado (redes sociais).
No Brasil, a banda larga é a mais cara do mundo, de baixa velocidade e concentrada nas
regiões com alta renda e densidade populacional. Isso ocorre porque a maioria desses serviços é prestada por três empresas, que detêm 86% do mercado brasileiro e estão voltadas
para o atendimento das classes A e B.12
Dados divulgados pela NET Serviços, operadora multisserviços para a América Latina, mostram que os serviços de banda larga são competitivos em apenas 184 mu-

12 Afora o oligopólio, a carga tributária aumenta excessivamente o preço do serviço. A carga tributária no Brasil
é de 45% contra, no máximo, 18% entre os demais integrantes dos BRIC.
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nicípios brasileiros, onde vivem cerca de 83 milhões de pessoas, e que o sistema é
monopolista em 2.235, nos quais residem 63 milhões de pessoas. Nos demais 3.145
municípios, o negócio é considerado inviável pela empresa (COMITÊ, 2010).
De modo geral, a distribuição regional para equipamentos e tecnologias maduras, presentes
nos lares brasileiros não mostra concentração relevante. No caso presente, tais tecnologias
de informação e comunicação (TIC) são representadas pela TV e rádio. Já no caso de tecnologias inovadoras, as diferenças regionais de acesso às TIC tornam-se mais expressivas.
Para fins de comparação, fez-se o confronto entre as regiões Nordeste e Sudeste, sabendose que os dados oferecidos provêm de uma pesquisa por amostra domiciliar promovida
pelo CGI.br (COMITÊ..., 2010). A menor diferença entre essas regiões situa-se no celular e
alcança a casa dos 30%; o uso do e-commerce vem a seguir com praticamente o dobro de
diferença; o uso da internet e a disponibilidade de um computador em casa já fazem subir
a diferença para três vezes, favorável ao Sudeste; e a máxima diferença é representada pela
disponibilidade de TV por assinatura, que é de quinze vezes. A exceção fica por conta do
uso do sistema operacional Windows, que se comporta como uma “tecnologia madura”
quando, em verdade, a baixa diferença entre regiões deve-se ao virtual monopólio mundial exercido pela Microsoft. O resumo dos dados está na Tabela 9.
TABELA 9 – DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA TIC NO BRASIL, 2009, BASE
AMOSTRAL (% LARES)
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1.4 COMENTÁRIOS FINAIS
O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Mesmo assim, os dados mostrados
sustentam a tese de que alcançamos melhorias na redução das desigualdades regionais
e sociais. Esses sinais estão na emergência e no aumento da classe C; na melhoria das
condições de vida da população rural; na redução da miséria e da pobreza extrema; nos
indicadores da educação, entre outros. Essas melhorias, em alguns casos, devem-se a programas de transferência de renda a populações pobres, patrocinados pelo Estado; e, em
outros, à ação do mercado, especialmente por aumentar o emprego formal e pagar um
salário diferenciado ao trabalhador. Dessa forma, a desigualdade continua alta, a despeito
da redução que vem sendo observada.
Mesmo nas questões tipicamente sociais, o “social”, em alguns casos, parece ser conduzido
pelo “econômico”. Assim, há modernização na saúde, mas concentrada na rede privada
dos serviços de saúde, e não na rede pública, ou seja, quem paga pode ter acesso a uma
medicina de qualidade, até de ponta. Porém, no balcão da medicina pública, o acesso é
lamentável. Com os resultados do PISA, alguns comentaristas chamaram a atenção para o
fato de que a própria educação também pode aumentar a desigualdade. Isto é, a melhoria
sentida pelo Brasil é uma combinação de bons resultados entre os melhores alunos e de
resultados pífios entre os piores. Tanto na saúde quanto na educação, a situação sugere
uma distribuição bimodal, própria da figura dos “dois brasis”.
Os bons resultados, especialmente para o mercado, como o avanço da classe média já
não somente em direção ao Nordeste, mas para o Centro-Oeste e Norte (MATTOS, 2011),
podem ser reduzidos se, como diz Lessa (2011), nosso crescimento econômico for do tipo
“voo de galinha”, ainda mais porque nossa taxa de investimento em capital fixo, apesar de
ter crescido, ainda é insuficiente.
Na perspectiva comparada com outros países, permitida pela existência de diversos indicadores, o Brasil ainda é um país de duas velocidades. Avança rapidamente em alguns
aspectos e mantém-se atrás em outros, mostrando um descompasso, que aparenta ser de
caráter estrutural.
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A redução drástica das desigualdades mais cruciais depende da ação do Estado, a qual,
com mudanças políticas, previsíveis numa democracia, pode sofrer reorientação e interrupções.
Não fosse o risco político da desigualdade, haveria de se considerar que a “nova economia”
que se instala no país não é uma aliada contra a desigualdade. A história do capitalismo
ensina que esse modo de produção promove ampla transformação material, tanto quanto gera desigualdade. Portanto, poderemos passar a conhecer um novo padrão de desigualdades engendrado pela “nova economia”.
Num aspecto tão particularmente brasileiro como o futebol, a desigualdade insiste em se
manter com a elitização que acompanha a transformação dos jogos em espetáculo.
As iniciativas estatais bem-sucedidas (aumento real do salário-mínimo, Bolsa Família e
benefícios previdenciários) encaixam-se na categoria econômica dos fluxos. Entretanto,
as evidências de melhoria da vida da população vinculada a estoques estão isoladas na
educação, se aceitarmos que a educação atua sobre o “capital humano”. O processo de
redução das desigualdades por meio da aquisição da propriedade pelos pobres e desvalidos não ocupa lugar de destaque na estratégia governamental empregada no país
recentemente. Assim, por exemplo, o modelo de reforma agrária é no mínimo retrógrado.
Já passou da hora de promover a agregação de minifúndios sem deixar de lutar contra o
latifúndio. Na área urbana, um só programa (Minha casa, minha vida) é insuficiente para as
transformações desejadas.
A mescla de resultados, positivos e outros nem tanto, dá razão a Utsch (2010) quando diz:
“até agora colhemos os frutos mais fáceis. O desafio é colher todos”.
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QUESTÃO DO
MÉTODO
EU NÃO POSSO ME PERMITIR FAZER UMA
AVALIAÇÃO QUE FAÇA TÁBULA RASA, COMO SE
FOSSE UM PROBLEMA TÉCNICO, ESQUECENDO
O CONTEXTO E DEIXANDO DE FORA OS
CONDICIONANTES QUE A MONTAGEM DA
PNDR ENFRENTOU [...]. VOCÊ CORRE O RISCO
DE FAZER UMA INTERPRETAÇÃO QUE NÃO É
CORRETA
(ANTONIO CARLOS FILGUEIRA GALVÃO).

Em primeiro lugar há que se explicar a natureza e o alcance da avaliação desenvolvida neste texto.
O presente exercício de avaliação está legalmente embasado no Decreto n.
6.047, de 2007, que institucionalizou a PNDR e previu sua avaliação. Ademais,
é motivado pelo Acórdão do TCU n. 2.919, de 2009, que promoveu uma auditoria na Política, em 2009.
Aproveita-se a menção ao acórdão para distinguir o alcance da auditoria do
TCU perante o da presente avaliação. A auditoria do TCU é um processo público externo, que consubstancia o exercício da fiscalização constitucional das
ações do Poder Executivo. No presente caso, o Tribunal fez uso do levantamento, que vem a ser:
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[...] o instrumento utilizado pelo Tribunal de Contas da União para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, dos programas, dos projetos e
das atividades governamentais, de forma a permitir o direcionamento mais preciso
de trabalhos de fiscalização posteriores (AUDITORIA..., 2010).
Na execução de sua função constitucional, o TCU orienta-se pelas referências legais que
embasam a matéria auditada. No caso da PNDR, o Tribunal tomou como parâmetro o conteúdo do Decreto n. 6.047/2007, que instituiu a Política. Por fim, mas não menos importante, quando se trata de auditoria externa do TCU, um dos interesses mais sensíveis refere-se
ao bom uso dos recursos alocados para a execução da obra, política, projeto ou programa.
Do resultado de uma auditoria podem resultar penalidades para os gestores públicos.
Já no caso da avaliação, afasta-se desde já o caráter estritamente legal de sua feitura, bem
como a orientação quanto ao uso dos recursos públicos aplicados. Porém, tal como na
auditoria, a avaliação também pode ser tomada como um processo balizado por métodos e procedimentos que permitam comparar previsões com realizações e inferir se as
segundas superam, igualam ou são inferiores às primeiras em termos quantitativos. A depender do resultado de tal comparação, a avaliação conclui qualificando o desempenho
dos responsáveis pelo objeto avaliado e sugerindo ampliação, simples reformulação ou,
até, o encerramento das ações avaliadas, sem chegar a identificar responsáveis visando
penalizações administrativas e legais. O procedimento da avaliação também se vale de
abordagem qualitativa, cujo foco é escrutinar a condução da política segundo seu corpo conceitual, de princípios e estratégias, buscando estabelecer se há pertinência entre
os problemas originários e as respostas da política. Em termos genéricos, uma avaliação
pode proporcionar um portfólio de resultados, que se distribuem entre três categorias:13
Efetividade: Mede as transformações ocorridas no meio circundante como resultado da
ação de um projeto, programa ou política. Também entendida como impacto. Insere-se
na perspectiva de médio e longo prazo e, consequentemente, deve referir-se à sustentabilidade das ações avaliadas.

13 Cohen & Franco (1994), apresentam os conceitos de eficiência e eficácia baseados na comparação entre
resultado e previsão, segundo uma perspectiva quantitativa, reduzindo-as a um cociente. No presente caso, tal
orientação deixa de ser aplicada pela falta de “metas” na PNDR e de seu período próprio de maturação.
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Eficácia: Refere-se à relação entre meios e fins. Pressupõe pertinência de objetivos e metas
estabelecidas, dados os recursos disponíveis. A pertinência está entendida nesse caso em
seus sentidos qualitativo e quantitativo. Qualitativamente falando, dado objetivo pode
ser incongruente com o marco teórico ou com o diagnóstico que antecedeu a ação. Do
ponto de vista quantitativo, pode haver desequilíbrio entre as partes quantificáveis da política. Embora se trate, muitas vezes, de um exercício qualitativo, a expertise dos gestores é
imprescindível para saber se as metas estão muito além, ajustadas ou muito aquém da disponibilidade de meios. Essa adequação pode ser avaliada no global – num dado período
–, como pode ser desdobrada em exercícios fiscais. Na perspectiva temporal, inscreve-se
no horizonte de médio prazo.
Eficiência: Diz respeito à relação entre meios e meios. Os meios a considerar são, por exemplo, equipes, insumos, produtos, custos e processos. Assim, a relação entre esforço realizado por um grupo de profissionais e a conclusão da elaboração de um plano é uma medida de eficiência. A redução de custos e o cumprimento dos prazos orbitam na esfera da
eficiência. Em geral, a eficiência está relacionada ao curto prazo. No âmbito da eficiência,
pode-se focar separadamente o processo de implementação do da execução da PNDR.
É bom lembrar que idealmente uma avaliação usa valores quantitativos denominados
“indicadores” (dos resultados). No caso de uma política nacional, essa possibilidade se vê
reduzida, pois o status hierárquico dessa figura do planejamento público coloca-a próxima a questões do ideário nacional, seja do próprio país, seja do conjunto de sua sociedade, o que dificulta bastante a quantificação. Por isso, é mais adequado aplicar os rigorosos
requisitos de uma avaliação técnica a partes e instrumentos de uma política, por exemplo,
como o Ministério da Integração Nacional procedeu com os fundos de incentivos fiscais
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2006).
Considerando que a PNDR existe há apenas quatro anos, não se pode avaliá-la do ponto
de vista de sua efetividade ou dos impactos que provoca nas regiões onde atua, pelo
simples fato de que esse tipo de resultado é alcançado, quando o é, no médio e longo
prazo, o que ainda não se configurou. Dessa forma, a presente avaliação concentrar-se-á
nos aspectos da eficiência e da eficácia e se caracteriza como uma “avaliação em processo”
– nem ex ante, nem ex post – ou seja, realizada durante a existência do objeto das considerações. Estes dois aspectos demarcam, metodologicamente, o trabalho que segue, sem
serem usados como identificadores de pontos a serem abordados.
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Há muitos modelos de avaliação a serem considerados para uma escolha definitiva quando o
objeto é uma política tão extensa, tão profunda e tão esperançosa como a Política Regional.
Alguns vão preferir avaliá-la segundo o parâmetro da lei e dos discursos das autoridades públicas. Outros elegerão como paradigma um exemplo de política regional estrangeira bemsucedida que, na maioria dos casos, é o da União Europeia. Outros, ainda, confrontarão o
que tem sido a Política Regional com as características marcantes do modo de acumulação
capitalista. ão há, em princípio, nenhuma aprovação ou reprovação a quem faça sua escolha
dentre as opções oferecidas no parágrafo anterior. Cada uma delas apresenta consistência
interna e sustenta um exercício de avaliação, desde que rigoroso e equilibrado.
Depois de estabelecer os critérios da avaliação e de ouvir mais de duas dezenas de observadores e gestores da Política Regional, nosso ponto de vista conserva traços de cada uma
das alternativas oferecidas, envolvidos por um estilo complacente.
O estilo complacente da avaliação afirma-se, em primeiro lugar, pela compreensão de que
se trata de um compromisso histórico importante erguer uma Política Regional em meio a
um quadro social e territorial com imenso grau de desigualdade, capaz de colocar o Brasil
entre os países mais desiguais do mundo. Em segundo lugar, por seu “tamanho” (medido
por indicadores orçamentários e financeiros) que, por elástico e praticamente tão grande
quanto se queira, faz pensar que não existe uma, mas várias políticas regionais. Em terceiro
lugar, porque sua condução há de seguir caminhos compatíveis com a ordem democrática de um país que sofre profundas sequelas de desigualdade e injustiça.
Esses três elementos fornecem a base para um movimento de concertação que oriente a
formulação de um pacto nacional capaz de recolocar a Nação no rumo da redução drástica das desigualdades sociais e regionais por meios democráticos.
Em meio ao exacerbado individualismo dos tempos de agora, é ainda necessário acreditar
no entendimento em torno da ação coletiva para motivar a sociedade a transformar a situação da desigualdade, que nos afasta de uma nação de iguais. Para tanto, as formulações
não podem estar rigidamente colocadas, pois os mecanismos de compensação devem
estar em condições de satisfazer correntes opostas. Por isso mesmo, qualquer proposta
nesse sentido deve ser “aberta”. Sendo “aberta” acolhe interações, assim como corre os
riscos correspondentes da reinterpretação e da recaída da desigualdade; porém, os riscos
devem ser aceitos.
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Por outro lado, é da nossa índole querer resultados imediatos. Nesse afã costumamos
transformar ação de Estado em ação de Governo, e as metas passam a ser perseguidas em
um só período de gestão. Como isso quase sempre não é possível, saltamos para o polo
do ativismo, em que as mudanças são superficiais, em que damos novas denominações a
velhas coisas. Esse atalho quase nunca dá frutos.
O resgate da PNDR enfrenta dois desafios. O primeiro consiste em repor para o Brasil contemporâneo o que ficou cristalizado no passado como a solução clássica para nossos males de concentração e desigualdade: a proposta do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), tendo à frente Celso Furtado. Esse é o desafio de fundo. O segundo desafio representa o referido cometimento num contexto asperamente contrário à
ideologia do desenvolvimento regional. Depois da redemocratização, o país submeteu-se
à camisa de força do paradigma neoliberal. Emergiu dele para um estado de estabilidade,
conservando alguns de seus aspectos no âmago da condução das políticas macroeconômicas. Para os países com uma economia relativamente bem estruturada, a inserção na
globalização tem mais chances de ser conduzida de forma favorável. Porém, para os que
vinham vivendo uma sequência de crescimento com altos e baixos, o impacto do ajuste
foi muito grande. Se, então, adicionarmos um imenso passivo social, a tarefa do desenvolvimento com equidade é hercúlea e requer esforço continuado durante muito tempo.
Em respeito a essas condições, adota-se uma perspectiva complacente de avaliação, como
já referido. Nem por isso deixa de ser claramente a favor da intervenção do Estado, da participação social e do empoderamento da população. E endossa inteiramente a tese de um
de nossos entrevistados, que ante a concepção generalizada de que a luta pela equidade
é uma “perda” para a eficiência e produtividade respondeu: trata-se de uma perda imediata e instantânea, a qual pode perfeitamente ser recuperada com vantagens no momento
seguinte em que os cidadãos passam a contar com maiores salários, melhor nível educacional e melhores condições de vida nas cidades e no campo.14

14 A propósito, as opiniões quanto à equidade no capitalismo são bastante variáveis. Vai desde aqueles que creem que o capitalismo, assim como concentra, desconcentra; passa pela opinião expressa acima, que combina
ônus no presente com bônus no futuro, até a daqueles que entendem que quase sempre a equidade requer
uma abordagem institucional, com isso querendo dizer que o Estado tem de intervir necessariamente para vê-la
alcançada.
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No plano mais próximo da PNDR, há de considerar que a Política Regional veio à tona num
momento de total descrença quanto ao papel do Estado na luta contra a desigualdade;
em que 70% dos recursos do FNE eram consumidos em apenas três capitais de estados
nordestinos, por poucas empresas; em que 50% do FNO não saía de Belém do Pará, absorvido também por algumas empresas, mostrando que instrumentos da Política podem ser
utilizados de forma equivocada, em favor da reconcentração da renda. Faz pouco tempo
que o Ministério da Integração conseguiu redirecionar a alocação dos recursos dos fundos
constitucionais segundo seus critérios.15
Trata-se, portanto, de um processo em curso, em que a própria ação poderá fornecer novas pistas para a ação desconcentradora e valorização da diversidade brasileira. Não há
guerra ganha; as batalhas pelo regional, pelo territorial, pelas diversas escalas, pela integração de esforços, pela articulação de ações de governo estão sendo jogadas em distintas
arenas. Cabe a cada um que milita na área posicionar-se e jogar o jogo. Há razões para o
otimismo.

2.1 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DA POLÍTICA
REGIONAL
O Brasil é considerado um dos países mais desiguais do mundo.16 Tendo presente esse
dado, pergunta-se: que Política Regional deve ter um país com tanta desigualdade?
Dizer que a Política Regional deve ser tão grande quanto é a desigualdade não ajuda
muito, porque essa desigualdade é multicausal. Assim, por exemplo, já está bastante bem
estabelecido que a inflação, especialmente a inflação alta, penaliza mais os pobres do que
os ricos, independentemente da região onde vivam. Logo, a desigualdade derivada da
inflação não tem origens regionais.
Ainda assim, a resposta à pergunta começa afirmando que a recuperação de uma Política
Regional, de âmbito nacional, é uma iniciativa totalmente acertada. Porém, a recuperação

15 Dados oferecidos por Henrique Villa, ex-secretário da SDR, em entrevista ao autor da presente avaliação.
16 Lehmann (2010) considera que a desigualdade é o grande desafio do século XXI, assim como o imperialismo
e as ideologias extremistas foram as grandes lutas sociais do século XX e a escravidão foi a do século XIX.
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da capacidade de construir políticas públicas que reduzam as desigualdades regionais
ainda é recente. Por esse motivo não se pode exigir que os diversos índices de acompanhamento e avaliação mostrem resultados e que provem se eles são ou não sustentáveis
no médio e longo tempo.
Desdobrando o argumento, pode-se propugnar pela existência de uma “elasticidade de
substituição” entre políticas temáticas e regionais, o que abre espaço para afirmar que as
primeiras substituem as segundas em determinadas condições, quando o tema é a redução das desigualdades.
Em busca da grandeza da PNDR, comparável à da desigualdade no país, esta deve ser
segmentada segundo suas razões causais, de forma a se extrair seu componente regional.
Só assim se poderá estabelecer uma medida de grandeza da Política Regional, a que se
chamaria de “Política Regional potencial” (PRP). Estabelecido tal parâmetro conceitual e
contabilizada a “Política Regional real” (PRR), poder-se-ia aquilatar qual a diferença entre
PRP e PRR:
Seja como déficit: Δ = PRR – PRP ≤ 0
Seja como fração: Ø = PRR/PRP ≤ 1.
Ao identificar e delimitar a fonte das desigualdades, avança-se no estabelecimento dos
limites da Política Regional. Para estabelecer tais limites, suponha que todos os instrumentos das políticas setoriais voltadas para a equidade são acionados e funcionem a contento.
Nessa condição, pode ocorrer o seguinte:
[a] A desigualdade não sofre nenhuma redução num prazo determinado. Logo, a desigualdade é de base regional, o que afiança que uma Política Regional bem estabelecida
poderá alcançar sua máxima expressão em termos de resultados. Nesse caso, a Política
Regional deve estar preparada para desarmar as “armadilhas espaciais da pobreza” (CARVALHO et al., 2006, p. 286).
[b] A desigualdade reduz-se a grau tolerável, num prazo determinado. Logo, a desigualdade de base regional é um resíduo.17

17 O “grau tolerável” acima referido acompanha a concepção de Ricardo Paes de Barros, expresso em Durão
(2010), quando trata da extinção da pobreza no país e que se comenta logo a seguir.
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É quase certo que, com independência dos enfoques teóricos e metodológicos, as escolas do pensamento do desenvolvimento vejam a importância da Política Regional, e haja
convergência em torno da compreensão de que não haverá um caso em que a Política
Regional se situe em um dos dois pontos-limite estabelecidos; mas que eles servem para
delimitar a extensão do campo de atuação da PR.
Se convertermos [a] e [b] em dois pontos de uma semirreta, teríamos uma escala de atuação da Política Regional. Quanto mais próxima a Política Regional estiver do ponto [a],
que representa sua “expressão máxima” (ponto “A”, na Figura 2), mais a política setorial de
equidade pode ser tratada como “resíduo” da política de equidade; já quanto mais próxima
a Política Regional estiver de [b], sua “expressão mínima” (ponto “B”, na Figura 2), mais ela

Política Regional de Equidade (PR)

própria será o resíduo da política setorial de equidade.

Política Setorial de Equidade (PS)

PR

PR

PS

PS
A

Política de Equidade (PS+PR)

B

FIGURA 2 – INTERAÇÃO DAS POLÍTICAS REGIONAL E SETORIAL DE
EQUIDADE

Como são várias as alternativas de aplicação de políticas de equidade, é importante conhecer o quadro geral do país e o potencial de realização de cada uma delas. Nesse ponto,
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é preciso compor o painel da equidade com diferentes combinações de políticas setoriais
e políticas regionais, sendo o mix final o resultado da compreensão da gênese da pobreza
e da exclusão.
Ao que tudo indica, os elementos genuínos da gênese das desigualdades regionais seriam
revelados, quando considerado o estoque, a dotação de recursos (naturais e sociais), bem
como aspectos de localização. Já considerado o fluxo, importa levar em conta a liberdade
da circulação dos recursos, sejam eles o humano, econômico ou financeiro.
Outro ponto a ser considerado é que não se pode esperar um grau absoluto de igualdade
observável a partir de um ou mais índices que medem o fenômeno da desigualdade. O
parâmetro deve ser histórico em dois sentidos: a) tomar do presente os índices dos países
que conseguiram os melhores resultados em condições assemelhadas às nossas; b) levar
em conta a melhoria dos índices do próprio país ao longo do tempo. A propósito, para
Ricardo Paes de Barros, do IPEA, pelo primeiro critério o Brasil deveria tomar como referencial a Turquia e a Tunísia; e, pelo segundo, a erradicação da pobreza em termos concretos
corresponderia a baixar de 5% para 1% a proporção da população que vive com US$1,00
ao dia; o mesmo que reduzir de 10 milhões para 2 milhões de pessoas o contingente da
pobreza absoluta no país (DURÃO, 2010).
Por fim, para completar o circuito da delimitação, entende-se que a PNDR não abarca a
ordenação territorial, estabelecida na Constituição Federal (Título III, Capítulo II, art. 21, IX).
É razoável supor que a designação “integração nacional” aplicada ao MI tenha tido o propósito de congregar “desenvolvimento regional” e “ordenação territorial”.

2.2 DO “PROBLEMA REGIONAL” À CLASSIFICAÇÃO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A literatura técnica econômica de extração neoclássica sustenta que a pobreza e a desigualdade regional da renda constituem problemas distintos da concentração espacial da
produção e, assim, merecem políticas públicas diversas. Para os dois primeiros problemas,
o indicador é a renda per capita; e para o segundo, a renda absoluta.
Ainda segundo esta linha teórica, a pobreza e a desigualdade regional da renda não servem para caracterizar o “problema regional”, já que uma sociedade democrática dispõe
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dos meios necessários e suficientes para “limar” as diferenças entre regiões, a saber, a mobilidade dos “fatores de produção” – entre os quais a força de trabalho. Desse ponto de
vista, o “problema regional” não existe. Em seu lugar existiria o problema da qualificação
do trabalhador. No Brasil, conforme Magalhães e Miranda (2007, p. 163), a melhoria da
educação não tem conseguido habilitar o trabalhador para a redução das desigualdades
da renda per capita por meio das migrações. Se a disparidade de renda per capita entre,
por exemplo, Sudeste e Nordeste persiste, porque a migração NE-SE não a reduz? Talvez o
caráter seletivo da migração (emigrantes skilled; não emigrantes unskilled) deva ser levado
em consideração para explicar o verdadeiro efeito da migração sobre, simultaneamente,
as regiões de origem e de destino dos migrantes.
Já a concentração produtiva – medida pela renda absoluta – daria a verdadeira dimensão
do “problema regional”. Acontece que, para a economia formal, a concentração não é um
problema. Daí, a concentração produtiva não ser indicativo da existência genuína do “problema regional”.
Dada tal argumentação, uma Política Regional deve buscar sustentação em motivos não
econômicos. Nesse caso, o risco é obter políticas regionais como se fossem desenhos sociais, o que as levaria a convergir para o combate à pobreza (OLIVEIRA, C. et al., 2007). Para
fugir ao risco de identificar políticas regionais com políticas sociais, apresenta-se o exercício a seguir.
Para tanto, considere-se a seguinte simbologia:
- E: econômico
- Ë: não econômico
- S: social
- Ê: extraeconômico
- r: regional.
Partindo do ponto de vista em que prevalece o critério econômico, pode-se escrever que
o universo das políticas públicas é dado pela igualdade (1):
E + Ë =1, com o suposto de não há “regional”, ou que r = 0
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Levando-se em conta o hábito de identificar o “não econômico” com o “social”, ou:
Ë=S

(2)

A equação (1) poderia ser reescrita como:
E+S=1

(3)

Porém, é uma simplificação dizer que tudo que é “não econômico” é necessariamente social. Há elementos não econômicos que não pertencem ao social. Logo:
S≠Ë

(4)

E, ademais:
S<Ë

(5)

Portanto, pode-se propor:
Ë=Ê+S

(6)

Com o que:
E+Ê+S=1

Política
Econômicas
(Monetária,
Fiscal,
Cambial)

(7)

E

S

Ê

Política
Extraeconômicas
(Regional, Ambiental,
Territorial, Urbana,
Rural)

Política
Social
(Saúde,
Educação, etc.)

FIGURA 3 – OS TRÊS TIPOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DERIVADAS DO
CRITÉRIO ECONÔMICO
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Assim, mesmo sob o paradigma neoclássico, há espaço para uma Política Regional, já
que não se confunde nem com a política econômica (E) nem com a política social (S),
alojando-se no conjunto da categoria do extraeconômico (Ê). Embora haja espaço para a
Política Regional sob o domínio do enfoque neoclássico de política pública, sua definição
fica relativamente prejudicada porque lhe caberá um “espaço residual” na configuração
desejada do desenvolvimento.
Em verdade, a presente argumentação ampararia não somente a existência de uma Política Regional, mas de todas as que são espacialmente fundamentadas, como a política
ambiental, territorial, urbana e rural (não confundir com agrícola).
Ao lado do enfoque de extração neoclássica, existe o utilizado pela Economia Regional
e Geografia Econômica, que proporciona uma forma mais adequada de fazer com que a
Política Regional encontre um lugar apropriado entre as políticas públicas. Estes ramos do
conhecimento usam o espaço para diferenciar as políticas públicas. Nesse sentido, o uso
do espaço tende a dar mais destaque a tais políticas.
Segundo Steinberger (2006, p. 31), há um grupo de políticas públicas assentadas sobre
uma base espacial; e outro, que não (cisão do conjunto geral, referida como I, na Figura 4).
Pertencem a este grupo as políticas setoriais, como a política monetária, a cambial, a macroeconômica, a de saúde, a de educação, etc. Já aquele grupo compreende as políticas
ambiental, territorial, regional, urbana e rural.
O aprofundamento da presente perspectiva leva à divisão do grupo das políticas com
base espacial em subgrupos (indicado como II, na Figura 4), a saber:
r i3FHJPOBMu i6SCBOPuFi3VSBMuDPNPGSBÉ×FTEFVNUPEPF QPSUBOUP DPNPGPSNBTDPOUFúdo particulares.
r i5FSSJUPSJBMuFi"NCJFOUBMu JSSFEVUÎWFJTBGSBÉ×FTEFVNUPEP KÃRVFTFUSBUBEFGPSNBT
conteúdo gerais de uma dada formação social.
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r
Fracionável
Base
Espacial

Espaço

Não
fracionável

U
R
P

Estado

Heterocomposição
Fracionável

Sociedade

Homocomposição

T
A

Fracionamento

Não fracionável
Sem
Base
Espacial

S

[I]
[II]
[III]
r, região; U, urbano; R, rural; P, paisagem; T, territorial; A, ambiental; S, setorial

FIGURA 4 – ESQUEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE STEINBERGER, COM
MODIFICAÇÕES

É o fracionamento que permite operar algebricamente o “regional” (r); o “urbano” (U) e o
“rural” (R). Nesse caso, há duas formulações básicas possíveis:
r1+r2+r3+...+rn = 1 (1 = território nacional; o subscrito indica as regiões)
U + R = 1 (1 = território nacional)

(a)
(b)

Estabelecidas tais igualdades básicas, parte-se para algumas qualificações esclarecedoras.
Em primeiro lugar, propõe-se uma identificação da “região” com o Estado, e do “urbano”
e do “rural” com a sociedade ou com a economia (economy). Os argumentos que tornam
possível defender esse ponto de vista são os seguintes.
Em (a), as parcelas da soma estão representadas por regiões. Tal como se entende, “região”
é uma categoria extraída da órbita teórica, cujo uso se destina a perceber a correspondente realidade e a dirigir (ou codirigir) a respectiva práxis, o que inclui, pelo menos, o
recolhimento e a organização de dados, bem como a intervenção organizada, de caráter
público e estatal.
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Essa compreensão não afasta nem anula a ideia de que a sociedade dispõe de uma noção
intuitiva e cultural de “região”. Porém, a forma acabada e precisa, tal como é usada – o que
inclui considerar a instrumentação legal e regulamentar e o aparato operativo –, designa a
presença do Estado. Muitas vezes, pode-se ficar em dúvida se a categoria “região” provém
da órbita social ou estatal, já que o termo, uma vez em uso por este último, é absorvido
pela sociedade, que dele se apropria a sua maneira. Pode-se dizer que o grau de artificialidade no “regional” é maior que no “urbano” e no “rural”, pelo menos quanto à definição dos
limites e das fronteiras.
Já em (b), as parcelas da totalidade são os conjuntos “urbano” e “rural” com intercessão
espacial nula entre si.18 A constituição, expansão ou regressão espacial dessas duas parcelas não encontra sua gênese na ação concertada do Estado, embora ele intervenha com
frequência tanto num âmbito quanto no outro. Isso porque o tamanho, a localização e
a dinâmica, enfim, a plasticidade do “urbano” e do “rural” são fruto da predominância da
dinâmica social sobre o território nacional. Ainda assim, a plasticidade diacrônica destas
categorias sofre a intervenção do Estado, porém não como determinante causal de primeira ordem, mas como ação supletiva e de caráter corretivo. Nesse sentido, a ação estatal
dificilmente é precursora ou recurso preliminar necessário para a definição da partição do
território entre rural e urbano. O mais frequente é que a ação estatal seja corretiva e subsidiária. Correspondentemente, o grau de artificialidade no “urbano” e no “rural” é menor
do que na “região”.
Em segundo lugar, a despeito de “região”, “urbano” e “rural” compartilharem a situação comum de serem espacialmente fracionáveis, há uma diferença a ser destacada entre o primeiro e os dois outros termos. Por um lado, todos os três operam a álgebra da homocomposição; pelo outro, apenas a “região” opera a da heterocomposição. Lembra-se que tais
álgebras estão envolvidas nos exercícios de totalização, conforme Quadro 1.

18 A interpenetração dos dois conjuntos observada hoje ainda não é capaz de eliminar a supremacia do penetrado sobre o penetrador. Isso faz com que a intercessão nula entre os dois se mantenha válida.
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QUADRO 1 – ÁLGEBRA DAS FRAÇÕES DO ESPAÇO
;G6vÁ:H9D:HE6vD
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Como registrado no quadro, o “urbano” e o “rural” somente utilizam suas próprias partes
para representar seu todo. Ou seja, o “urbano” como totalidade (U) compõe-se somente
de urbanos. O mesmo se passa com o “rural” (R). U não pode usar partes de R, nem R pode
usar partes de U, pois U e R são mutuamente excludentes. Ademais, nem U nem R podem
usar “região” como elemento algébrico de sua totalidade. A isso se chama homocomposição, isto é, quando o todo e suas partes são elementos da mesma natureza.
Diferentemente dessa situação, a “região” tanto pode compor-se com partes de regiões
(homocomposição) quanto de suas partes urbanas e rurais (heterocomposição). Assim,
por um lado, o “r total” forma-se pela soma de “r” parciais; pelo outro, cada r se forma pela
soma de U e R. A homocomposição gera universos homonômicos e a heterocomposição
gera universos heteronômicos. Em termos de políticas públicas, os universos homonômicos representam as visões globais de cada uma das políticas, enquanto os universos heteronômicos mostram a composição da Política Regional em termos das demais políticas.
A Figura 4 reserva duas novidades a serem exploradas.
A primeira delas tem a ver com o acréscimo de P (paisagem) ao conjunto das políticas
de base espacial. O contínuo avanço da produtividade em todas as atividades humanas
tem mostrado que as sociedades atuais dispõem de uma base bastante ampliada para a
produção de mercadorias. A produtividade chega a tal ponto que a sociedade se obriga a
operar mudanças de padrões de produção, distribuição e consumo – tais como a “produção flexível”, a produção internacionalizada, a decomposição das mercadorias em partes;
o consumo elevado (consumismo), etc. – de forma a manter inalterado o status quo da
acumulação. De forma complementar, assiste-se ao homem percorrendo o “caminho de
volta” relativamente à expansão territorial das conquistas do passado, uma vez que se encontra pressionado pelos impactos de sua ação sobre a natureza. Dessa operação de “re-
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cuo humano” sobre o espaço resultam “espaços sem uso”, socialmente estabelecidos.19 Algumas frações desse “espaço sem uso” passam a compor reservas ambientais, com cunho
preservacionista, enquanto outros simplesmente não são usados. Essas duas categorias
de espaços podem ser englobadas, nessa condição, sob a designação de “paisagem” (P).
Esse elemento denuncia a emergência de uma nova percepção das mudanças sociais na
relação homem-natureza. Como se trata de espaços não usados conscientemente pelo
homem, a equação [b] deve ser reescrita como:
U+R+P=1

(c)

A segunda novidade está referida à junção do “territorial” (T) e do “ambiental” (A), como
não fracionáveis, com o “setorial” (S), que não tem base espacial (bloco III da Figura 4). S,
sem base espacial, pode-se aproximar de T e de A, ambos com base espacial, mas não
fracionáveis, porque S também é não fracionável.20 Alternativamente, T e A, com base espacial, mas não fracionáveis, podem se aproximar de S, setorial e não espacial porque são
não fracionáveis. Por isso, a Figura 4 mostra que T e A formam um subconjunto quando se
tem presente a orientação espacial e, ao mesmo tempo, T e A aparecem juntas a S, setorial, quando o elemento de organização é o fracionamento. Esse procedimento encontra
sua aplicação quando o tema é a interseção da Política Regional com as demais políticas,
senão vejamos.
São sete as políticas relacionadas na Figura 4: regional, urbana, rural, da paisagem, territorial, ambiental e setorial. Tratá-las individualmente traria um problema enorme para a
proposição de um modelo integrativo da regional com as demais. Nessas condições, o
agrupamento simplifica e ordena os procedimentos. A proposta conceitual de Steinberger (2006) permite duas agregações:

19 A terminologia “espaços sem uso” vem a propósito dos “territórios usados” propostos por Milton Santos
(Steinberger, 2006). É importante destacar que o não uso não é porque representam um estoque primário ou
primitivo ainda não utilizado pelo homem. São espaços já utilizados e que agora são deixados sem uso, de forma
proposital, de tal forma que o “não uso” pode ser uma categoria do “uso”.
20 Aqui se assume que a não espacialidade de S retira-lhe a possibilidade de ser fracionável, já que o fracionável
é uma propriedade exclusiva do espacial..
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a) Coloca a política urbana e a rural juntas no mesmo grupo, o das políticas de base espacial, que permitem o fracionamento. Com o argumento apresentado anteriormente
agrega-se a este grupo a política das paisagens.
b) Agrega a política territorial e a ambiental em outro grupo, o das políticas de base espacial, porém sem fracionamento.
Restaria considerar as políticas setoriais, sem base espacial.
Nesse ponto, conseguimos reduzir de sete para quatro os elementos a combinar: regional;
políticas de base espacial com fracionamento; políticas de base espacial sem fracionamento; e políticas setoriais.
Como as políticas setoriais não são fracionáveis, a proposta já apresentada é que elas passem a integrar o conjunto formado pelas políticas territorial e ambiental, com o que se
reduzem os elementos a três, a saber:
r 10-±5*$"3&(*0/"- S
r 10-±5*$"4$0.'3"$*0/".&/50&41"$*"- 6 3 1
r 10-±5*$"44&.'3"$*0/".&/50&41"$*"- 5 " 4
A partir dessa agregação, pode-se analisar a interpenetração dos três grupos de políticas
da forma como se mostra a seguir. Dada uma região, o Quadro 2 mostra a interação das
políticas URP com as TAS.
QUADRO 2 – INTERPENETRAÇÃO DE POLÍTICAS SEM FRACIONAMENTO
ESPACIAL (TAS) COM AS DE FRACIONAMENTO ESPACIAL (URP)
ri

URP1

URP2

URP3

...

URPn

TAS1
TAS2
TAS3
...
TASn
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Dado um tipo de política URP, o Quadro 3 mostra a interação da Política Regional com as
políticas TAS.

QUADRO 3 – INTERPENETRAÇÃO DE POLÍTICAS SEM FRACIONAMENTO
ESPACIAL (TAS) COM A POLÍTICA REGIONAL
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Por fim, dada uma política TAS, o Quadro 4 mostra a interação da Política Regional com a
política URP.

QUADRO 4 – INTERPENETRAÇÃO DE POLÍTICAS COM FRACIONAMENTO
ESPACIAL (URP) COM A POLÍTICA REGIONAL
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2.3 HIPÓTESES ORIENTADORAS
Um trabalho de avaliação deve partir de hipóteses orientadoras para que se explicite, com
caráter prévio, a rota a ser seguida durante tal exercício. No caso, por meio da fixação de
pontos qualitativos selecionados sobre a importância do objeto da avaliação. São cinco
hipóteses, que resumem o entendimento ex ante do autor sobre o tema do estudo, a saber, a PNDR.
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Antes, porém, é preciso especificar o que a metodologia estabelece como sendo pressupostos, valores permanentes em que se aninham as hipóteses.
A região não é uma ilha no espaço nem está isolada. A região é o território particionado
da nação que, em sua existência (vantagens comparativas de todos os tipos), dialoga espacialmente (fluxos) com seus iguais, as demais regiões.
A visão isolacionista da região gera num polo a região-enclave, solitária; e, no outro, a região afastada das demais regiões do país em intensíssima interação com outros países. Os
dois extremos devem ser evitados. A virtude está no meio.
A Política Regional deve ser vista como a expressão política da base social de convivência
entre frações territoriais de um país, isto é, as regiões. Por isso a Política Regional deve ser
nacional. Mas não somente. Deve expressar a estrutura política do país, que no nosso caso
é a federação.
A primeira é chamada de hipótese da concepção. Segue-lhe uma hipótese derivada, que vai
na mesma linha de compreensão dos fatos, mas apresenta uma ligeira variação do tema
da hipótese anterior. Em seguida, é colocada a hipótese do paradigma, que diz respeito
ao diálogo entre o “regional” e o “territorial”; depois se apresenta uma hipótese de caráter
dimensional para encerrar com a hipótese federativa. Nota-se que existe um elemento real
e concreto em todas as hipóteses, a saber, a PNDR. Portanto, as hipóteses não se referem a
políticas regionais abstratas e sim a uma concretamente definida, a saber, a PNDR;
[1] Hipótese da concepção: A PNDR se afirma como uma política setorial.
[2] Hipótese derivada: A PNDR é percebida como sendo uma política social.
[2.1] Sub-hipótese do caráter coadjuvante: A PNDR é coadjuvante das políticas setoriais.
[3] Hipótese do paradigma: A PNDR sofre com as oscilações entre os paradigmas “regional”
e “territorial”.
[4] Hipótese dimensional: A PNDR está subdimensionada.
[5] Hipótese federativa: A PNDR esboça um “federalismo dos Executivos”.
Espera-se que ao final do presente exercício de avaliação, haja um pronunciamento valorativo sobre as mencionadas hipóteses, ou seja, que a condição do trabalho permita
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aceitar ou rejeitar as hipóteses. No caso de rejeição, a expectativa é que sejam enunciadas
hipóteses alternativas.

2.4 ANÁLISE TEMPORAL E PROCESSUAL
Em termos metodológicos, a presente avaliação explora a análise da PNDR segundo os
eixos temporal e processual.
A análise (do eixo) temporal ou diacrônica assume como pressuposto que o encadeamento dos fatos revela não só o conteúdo político das decisões, desdobrado cronologicamente, mas a capacidade de levar avante ideais que legitimaram a investidura dos dirigentes
no poder político nacional (Figura 5).
A sequência de fatos que se desdobra no eixo temporal mostrará o grau de oportunidade
de que se fez uso e até que ponto os dirigentes souberam perceber a “elasticidade de
substituição” de figuras programáticas por figuras organizativas e vice-versa.21
Já a análise processual compreende três dimensões:
r -FHBM
r *OTUJUVDJPOBM
r 0SÉBNFOUÃSJBFñOBODFJSB
Na dimensão legal, analisa-se o arcabouço legal da PNDR e o significado e implicações de
ter sido institucionalizada por um decreto e não por uma lei ordinária ou complementar.
Na dimensão institucional, dá-se importância, entre outros aspectos, às questões de coordenação e articulação, de gestão; e de monitoria e avaliação.
Por último, com a dimensão orçamentário-financeira aquilatam-se as provisões orçamentárias e realizações financeiras como base para estabelecer o tamanho da PNDR e seu grau
de importância diante de outras políticas federais.

21 Antes, a “elasticidade de substituição” aplicava-se à interface regional/social; agora, à interface programático/
institucional.
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2.4.1 ANÁLISE TEMPORAL
A análise temporal implica a periodização da PNDR não somente para formar uma visão
de sua evolução ao longo do tempo, com a restrição de que se trata de uma “história
curta”, mas também para deduzir dessa evolução os pontos de virtude e problemas que
acompanham a Política. Os pontos de referência para tal análise são os seguintes:
r 1SPNVMHBÉÈPEB$POTUJUVJÉÈP'FEFSBM
r 4VNÃSJP&YFDVUJWPEB1/%3F%FDSFUPO
r &ODFSSBNFOUPEPFYFSDÎDJPQBSBñOTEFBWBMJBÉÈP
A partir desses marcos temporais aplica-se a seguinte periodização à PNDR:
r 1SPUPQFSÎPEP
r 1FSÎPEPEFJOTUBMBÉÈP
r 1FSÎPEPEFBQSPGVOEBNFOUP
Os elementos preliminares são lançados no Quadro 5.
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2.4.2 ANÁLISE LEGAL-PROGRAMÁTICA
A decisão de implantação da PNDR pressupõe a escolha do instrumento legal a ser empregado para tanto. No caso específico, a PNDR foi criada por um decreto presidencial.
Essa decisão permite colocar a seguinte pergunta: a Política Regional como instrumento
do Estado deveria ser respaldado por uma lei, de forma que o Parlamento estivesse envolvido em sua formulação? Esse ponto será analisado isoladamente e em comparação a
outras políticas federais.

2.4.3 ANÁLISE INSTITUCIONAL
Trata-se de uma avaliação cross-section da PNDR, que a coloca em confronto e interação
com outras políticas nacionais relacionadas. Tal análise focaliza um dado momento (virUVBMNFOUFQBSBMJTBEP BRVJUPNBEPDPNPTFOEPPRVBESJËOJP/FTTFDBTP B
PNDR teria duas versões: lato sensu e stricto sensu. Aquela, envolvendo os diversos programas e projetos que se crê tenham uma perspectiva regional/territorial, ainda que sob a
DBQBTFUPSJBMFTUB BHSVQBOEPTPNFOUFPTQSPHSBNBTBDBSHPEP.* 'JHVSB 
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Variáveis

PTC
PAA
“PNDR-1” “PNDR-1” “PNDR-1”

[...]

PNDR
SM
PSS

A= f (t/PNDE) ou análise unidimensional (só varia o tempo)

A= f (t/PNDE) ou análise cross-section ou
multidimencional, com o tempo fixo

PNDR
P

Tempo

FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DA ANÁLISE TEMPORAL E INSTITUCIONAL

2.4.3.1

COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA PNDR

A coordenação da Política Regional refere-se ao conjunto de ações estabelecidas e execuUBEBTQFMP.*QFSBOUFPTEFNBJTNJOJTUÊSJPT*TTPJODMVJ JHVBMNFOUF PQBQFMEB$BTB$JWJM
no processo e as instâncias deliberativas, conselhos, câmaras, fóruns, etc. nessa esfera.
"DPPSEFOBÉÈPQPEFTFSBUJWB DBTPFNRVFP.*UPNBBTJOJDJBUJWBTEFiMFWBSuB1/%3BPT
NJOJTUÊSJPTTFUPSJBJTFQBTTJWB RVBOEPP.*CVTDBBKVTUBSQSPHSBNBTTFUPSJBJTEFPVUSPT
ministérios ao marco do desenvolvimento regional.
Já a articulação diz respeito à prática federativa veiculada pela PNDR e às relações entre
o Governo Federal e os governos estaduais e municipais, assim como à interação com as
sociedades locais e ao papel das ONGs no desenvolvimento regional.
Seja pela via da coordenação, seja pela da articulação, o risco de o “regional” confinar-se ao
rural e às zonas de atraso por ativismos institucionais deve ser considerado.
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2.4.3.2 GESTÃO DA PNDR

3FGFSFTFÆPSHBOJ[BÉÈPEP.*DPNPFMFNFOUPJOTUJUVDJPOBMCÃTJDPQBSBHFSJSB1/%3*TTP
inclui considerar:
ü"QFSTJTUËODJBEPTFUPSJBMOP.* 4*) %FGFTB$JWJM FUD 
ü Soluções apropriadas e acomodações.
ü As equipes técnicas: tamanho, remuneração e qualificação.
ü A (ausência) da carreira pública para tratar do desenvolvimento regional.
ü0EFTEPCSBNFOUPQSPHSBNÃUJDPEB1/%3OP.*
ü$FOUSBMJ[BÉÈPFEFTDFOUSBMJ[BÉÈPOBFYFDVÉÈPEPTQSPHSBNBT

2.4.3.3 MONITORIA, AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DA PNDR

"$1%3UFNDPNQFUËODJBQBSBBQSPWBSSFMBUÓSJPTEFNPOJUPSBNFOUPEBTBÉ×FT RVFTÈP
encaminhados aos órgãos de controle do governo federal.
"MÊNEBJOTUÄODJBDPMFHJBEB P4JTUFNB/BDJPOBMEF*OGPSNBÉÈPQBSBP%FTFOWPMWJNFOUP
3FHJPOBM 4/*%3 FNGBTFEFEFTFOWPMWJNFOUP QSPQ×FTFBBQPJBSPDPOUSPMFTPDJBMFB
fiscalização das ações relativas ao tema e, também, ampliar o espaço de participação da
sociedade, assim como possibilitar a coordenação e a sinergia dos agentes governamentais no trato das questões do desenvolvimento regional.

2.4.4 ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
"BOÃMJTFPSÉBNFOUÃSJBFñOBODFJSBJODMVJDPOTJEFSBSP0SÉBNFOUP(FSBMEB6OJÈP P1"$F
o PPA em seus desdobramentos com interesse direto na Política Regional. Nesse caso, isso
leva em conta o enquadramento da questão regional como um dos macro-objetivos do
PPA, a recomposição da série histórica de valores orçamentários e financeiros, bem com o
desempenho dos fundos constitucionais e de investimento.
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2.5 ANÁLISE DA PNDR COMO OBJETO
POLÍTICO
A análise da PNDR como objeto político leva em consideração dois aspectos.
O primeiro trata da relação entre Estado e sociedade no quesito da acumulação, sabendose que isso tem a ver com o grau de intervenção estatal na economia privada, desde a
ausência completa, passando pela regulação, e chegando ao Estado como “ente econômico”.
O segundo diz respeito às relações das forças políticas que operam dentro do Estado no
modelo presidencialista de coalizão.

2.6 DADOS: NATUREZA, FONTES, COLETA E
TRATAMENTO
[a] Natureza dos dados: legais, administrativos, técnicos, orçamentários e financeiros.
[b] Fontes: corpo legal e regulamentar da área federal; elementos documentais (propostas,
programas, relatórios), trabalhos acadêmicos (artigos, livros e teses) e autoridades e técnicos gestores.
<D>$PMFUBVUJMJ[BSTJTUFNBTJNQMBOUBEPTEFBDPNQBOIBNFOUP 4JBñ .10( .* $(6 5$6 
FOUSFWJTUBTFGPOUFTEFJOGPSNBÉÈPJOUFSOBTFFYUFSOBTBP.*
[d] Tratamento: definição de prioridades, seleção pela importância, tabulações de consolidação.
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PARTE III

ANÁLISE
TEMPORAL E
PROCESSUAL
POLÍTICA É COMO NUVEM.
VOCÊ OLHA E ELA ESTÁ DE UM JEITO.
OLHA DE NOVO E ELA JÁ MUDOU.
(FRASE ATRIBUÍDA AO SENADOR MAGALHÃES PINTO)

"QSFTFOUF1BSUF***FTUÃFTUSVUVSBEBDPNPVNFTQFMIPEB1BSUF**FTFVDPOUFúdo segue, de perto, o que foi definido na assim chamada “questão de métoEPu&OUSFUBOUP BMHVOTFMFNFOUPTEB1BSUF** FTQFDJBMNFOUFQPSTVBBNQMJUVEF
UFNÃUJDBFBCSBOHËODJB TÈPDPOTJEFSBEPTOB1BSUF*7
Antes de adentrar a matéria, qualifica-se o resgate da Política Regional ocorriEBEVSBOUFP(PWFSOP-VMB
0(PWFSOP-VMB EFGBUP SFTHBUPVEPPMWJEPB1PMÎUJDB3FHJPOBMOP#SBTJM QFMP
que recebeu o reconhecimento de todos quantos lutavam e lutam pelo maior
alcance das políticas de equidade associado ao das de eficiência numa base
territorial. Porém, esse resgate merece qualificação. Foi um resgate pleno ou o
possível no quadro das forças políticas e sociais que conformam a sociedade
brasileira?
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/P QSJNFJSP NBOEBUP  P (PWFSOP -VMB BKVTUPVTF BP ñHVSJOP EFTFOIBEP OB Carta aos
Brasileiros para seguir com a estabilidade macroeconômica. Em tais circunstâncias, deu
preferência a políticas de universalização e de homogeneização, como o Bolsa Família,
perpassando todos os territórios do país; e buscou investir um mínimo para recuperar a
capacidade de crescimento. Relativamente à Política Regional, as marcas de seu primeiro
NBOEBUPTÈPBJOTUBMBÉÈPEB$1%3OB$BTB$JWJM FN FBJODMVTÈPEFBMHVOTQSPHSBNBTEB1PMÎUJDB3FHJPOBMOP11"
4ÓFN QSJNFJSPBOPEPTFHVOEPNBOEBUP P(PWFSOP-VMBJOTUJUVJV MFHBMNFOUF B
PNDR. Ainda assim, foi uma oficialização interna corporis ao Executivo, por meio de decreto.
%FTEFPJOÎDJP P(PWFSOP-VMBOÈPFODPOUSPVGPSNBTEFUSBUBSB1PMÎUJDB3FHJPOBMOPÄNCJto federativo – relação entre instâncias de governo. Suas atitudes, gestos e atos acabaram
revelando a aceitação, ainda que a contragosto, da preeminência da percepção do mercado de que uma Política Regional expressiva seria antagônica à política macroeconômica.22
Não há registro de momentos simbólicos em que a Política Regional tenha sido tratada na
interface do Estado com a sociedade. A recriação da Sudene, Sudam e Sudeco, embora
UFOIBDPOUBEPDPNBQBSUJDJQBÉÈPEP-FHJTMBUJWP SFWFMPVPFTUJMPEPSFTHBUFEB1/%3"T
duas primeiras arrastam-se em vida, sem estrutura e sem funções reconhecidas pela classe
política e pela sociedade. A terceira delas não chegou a ser implantada na gestão do preTJEFOUF-VMB0'VOEP/BDJPOBMEF%FTFOWPMWJNFOUP3FHJPOBMGPJBQSFTFOUBEPFSFUJSBEP
EBQBVUBEP$POHSFTTPEVBTWF[FT5VEPJTTPTFSJBSFTVMUBEPEPFNCBUFDPNPMJCFSBMJTNP 
que ainda molda o comportamento das autoridades públicas do país, segundo Wilson
$BOP
Sem dúvida, muitos esforços foram desenvolvidos, mas poucos resultados alcançados.
Esses esforços mostraram um imenso ativismo na órbita institucional do Executivo, mas
poucos resultados na esfera da sociedade. Um ativismo que criou, até, uma dinâmica própria, levando a coordenação da Política Regional para o interior do MDA, o que dificulta
ainda mais a tarefa de reconhecimento da PNDR como uma política pública à altura da
desigualdade que marca a sociedade brasileira.

220.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBM <F> BPBWBMJBSPTBOPTEPTGVOEPTDPOTUJUVDJPOBJT EÃUFTUFNVnho desse antagonismo na esfera dos fundos constitucionais.
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Alguns elementos que qualificam o resgate da Política Regional são considerados por Guimarães Neto. O entrevistado entende que a política regional restaurada não é algo novo;
é uma forma diferente da antiga; deixou de ser macrorregional como então e passou a
fluir por interstícios territoriais, apropriados por ministérios setoriais. Num certo sentido
foi ao encontro da proposta multiescalar, porque adicionou escalas que a própria PNDR, a
despeito de propor, não implementou, como são os níveis supramunicipal ou subestadual. Diante da multiplicidade de iniciativas, considerada positiva pelo entrevistado, passou
a fazer falta a articulação entre tantas escalas e entre os níveis da federação, tendo sido
identificados vazios e superposições, os quais ainda não foram tratados. A perspectiva
complacente da avaliação assumida pelo autor do presente documento sugere saudar a
multiplicidade das iniciativas tal como fez o entrevistado; mas com certa restrição, porque
em sua origem não se pode deixar de reconhecer, pelo menos em parte, ser fruto da disputa partidária entronizada no Executivo federal por recursos e poder, tão característica do
presidencialismo de coalizão. Nas palavras do entrevistado, este é o quadro do resgate da
política regional e de seus desafios:
A política regional não desapareceu, e sim tomou formas diferenciadas daquela anterior, da macrorregional, e aí o que falta é essa disseminação a nível territorial; começar o
processo de articulação que lhe permita associar essas ações específicas, disseminadas,
desarticuladas a um projeto regional e nacional.
Conselhos existem, alguns talvez funcionem bem, mas falta essa articulação para pensar
essa política regional mais articulada, feita nas diversas escalas, como diz a política nacional. Um bom começo seria examinar aqueles conceitos e aquela proposta que estão
na PNDR e começar a descer, dizer como se institucionaliza, cria os fundos, as formas pelas quais os recursos vão para esses conselhos, para esses órgãos que atuam no território
de maneira mais articulada [porque a] superposição de órgãos é uma coisa imensa.23

23 Pela experiência do autor, a multiplicidade de órgãos não é fruto de políticas regionais ou territoriais como
IPKFTFBDSFEJUB+ÃOPTBOPT DPNPDSFTDJNFOUPEBBÉÈPFTUBUBM FTQFDJBMNFOUFGFEFSBM BTVQFSQPTJÉÈPEF
ações e multiplicidade de órgãos, como os conselhos, era a tônica dominante. A diferença, substancial para os
dias de hoje, é que os conselhos de então eram dos técnicos (como se dizia naqueles tempos, “onde está meu
conselho?”), enquanto os de hoje perderam esse “pertencimento autoritário”.
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Na perspectiva de vários entrevistados, o resgate da política implicou a multiplicidade de
ações federais sem qualquer esforço de coordenação. Diante de um quadro que envolve
uma dose de ativismo, às vezes criativo, às vezes banal, há quem, como otimista, veja vantagens na possibilidade de comparar as diversas iniciativas. Para ele, a etapa é de experimentação. Já o reticente e até o pessimista acham que é indefinição e falta de rumo.

3.1 ANÁLISE TEMPORAL
"iIJTUÓSJBDVSUBuEPEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMOP#SBTJMÊBIJTUÓSJBEB1/%31BSBUBOUP 
UPNBTFPBOPEF FNRVFTFQSPNVMHPVBBUVBM$POTUJUVJÉÈP'FEFSBM QBSBTFSWJSEF
NBSDP[FSPÆTVBQFSJPEJ[BÉÈP DPOGPSNF2VBESP

QUADRO 6 – OCORRÊNCIAS EXPRESSIVAS RECENTES NA ESFERA DA
POLÍTICA REGIONAL
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"QBSUJSEBTFRVËODJBEFBDPOUFDJNFOUPTNPTUSBEPTOP2VBESP FTUBCFMFDFVTFBTFguinte periodização para a Política Regional:
<*>Protoperíodo FOUSFF&TUFÊPNBJTMPOHPQFSÎPEP PRVBMDPOUBDPNCBJYB
incidência de ocorrências para a Política Regional. Ao lado do fato positivo da criação dos
GVOEPTDPOTUJUVDJPOBJTFEB$13DPNPJOTUÄODJBEFDPPSEFOBÉÈPHFSBM FTUÃBFYUJOÉÈPEB
Sudeco.
<**>Período de instalação FOUSFF/FTUFQFSÎPEPUFNJOÎDJPVNOPWPEFTFOIPEB
Política Regional. Na esfera institucional, Adene e ADA, respectivamente, substituem SuEFOFF4VEBN/BDÙQVMBGFEFSBM B$13ÊTVCTUJUVÎEBQFMB$1%3/BÃSFBEPTJOTUSVNFOUPT
financeiros, FDA e FDNE substituem Finam, Finor e Funres; em seguida são introduzidas
novas modalidades de incentivos fiscais pelos Decretos n. 4.212 e 4.213. Na esfera prograNÃUJDB BWBOÉBTFEBUJQPMPHJBFEBQSPQPTUBEF1/%3  QBSBPSFDPOIFDJNFOUPEF
VNB 1SPQPTUB   DIFHBOEP Æ BQSPWBÉÈP EF EJSFUSJ[FT  JODMVJOEP B PñDJBMJ[BÉÈP EBT
mesorregiões, dos programas “Faixa de Fronteira” e “Semiárido”, além de diretrizes e critéSJPT  "EFTQFJUPEFTVBJOFYJTUËODJBMFHBM B1/%3ÊDPOTJEFSBEBOP11"
<***>Período de aprofundamento da PNDR DPNQSFFOEFOEPm/PBOPJOJDJBMJOTtaura-se legalmente a PNDR e restauram-se Sudam e Sudene, no lugar, respectivamente,
EF"%"F"EFOF"4VEFDPWFJPBTFSSFTUBCFMFDJEBMFHBMNFOUFTPNFOUFOPñOBMEF
"$1%3EFJYBEFTFSBJOTUÄODJBRVFGB[JBHSBWJUBSFNUPSOPEFTJPDPOKVOUPEFEFñOJÉ×FT
CÃTJDBT QBTTBOEPBNPOJUPSBSB1PMÎUJDB/P11"TFBDIBNJODMVÎEPTQSPHSBNBT
EB1/%3 VOTDPNPDPOUJOVJEBEFEP11" PVUSPTDPNPOPWJEBEFT%PJTEFMFT
foram excluídos.
Testemunho dessa situação é dado por documento publicado pela Presidência da RepúCMJDBRVF FN NFODJPOBB1PMÎUJDB/BDJPOBMEF%FTFOWPMWJNFOUP3FHJPOBMCFNDPNP
TFVTQSPHSBNBT1SPNFTP $POWJWFS 1SPNPWFS 1SPEV[JS 'BJYBEF'SPOUFJSBF3*%&%' #3"4*-1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB  %FTTBGPSNB B1/%3QBTTBBFYJTUJSde facto no período
**4VBFYJTUËODJBde jureÊDPOUBEBBQBSUJSEBQVCMJDBÉÈPEP%FDSFUPO EF
Assim, fica consolidada a percepção de que o Estado foi fazendo uso de instrumentos e
JOTUJUVJÉ×FTKÃFYJTUFOUFT .JOJTUÊSJP $ÄNBSB GVOEPT QSPHSBNBT BÉ×FT QBSB BPTQPVDPT 
ir alterando-os e, por fim, formalizar o conjunto com a instauração da PNDR. Por essa razão,
ÊPNBSDP[FSPEFTVBGPSNBMJ[BÉÈP
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Esse período consagra a compreensão oficial sobre a PNDR:
0#SBTJMDPOUB BQBSUJSEFIPKF DPNVNB1PMÎUJDB/BDJPOBMEF%FTFOWPMWJNFOUP3Fgional moderna e adaptada aos novos tempos da economia mundial. É um dia hisUÓSJDPQBSBUPEPTOÓT<> FYDFSUPEPEJTDVSTPQSPGFSJEPQFMPNJOJTUSP1FESP#SJUP 
EP.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBM OBTPMFOJEBEFEFMBOÉBNFOUPEB1/%3  .* 
B 
"NFMIPSTÎOUFTFQBSBBNBJPSQBSUFEPQFSÎPEPOÈPÊiVNBQPMÎUJDBTFNPTJOTtrumentos”, mas “instrumentos sem uma política”. Ao negar a expressão “uma política sem
instrumentos”, o Governo Federal livrou-se do risco da inação, mas tendeu a provocar a
dispersão e superposição de iniciativas, o desperdício e a autonomia desgovernada. Nesse
caso, as ocorrências problemáticas, eventualmente presentes, não foram necessariamente
cumulativas.24
.FTNPDPNQMFUBB1PMÎUJDB BQBSUJSEF DPNTFVTJOTUSVNFOUPTJOTUJUVDJPOBJT QSPHSBmáticos e financeiros, o modelo mostra-se propenso ao “desbalanceamento legal”, tema
tratado na próxima seção.

3.2 ANÁLISE LEGAL E PROGRAMÁTICA
3.2.1 ANÁLISE LEGAL: A QUESTÃO DO DESBALANCEAMENTO
A linha de raciocínio que orienta a discussão nesta seção é que há um desbalanceamento
legal na estruturação da PNDR. Por desbalanceamento legal entende-se a aplicação de
instrumentos legais de posição hierárquica inferior a figuras programáticas ou institucionais de posição hierárquica superior, assim como a aplicação de instrumentos legais de
posição hierárquica superior a figuras programáticas ou institucionais de posição hierárquica inferior, ou, de modo genérico, o desencontro entre hierarquias legais e programáticas/institucionais.

24"BSHVNFOUBÉÈPTFHVFPQBESÈPFTUSJUBNFOUFMFHBM %FDSFUPO EF VNBWF[RVFBiOPWBQPMÎUJDB
OBDJPOBMEFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMuKÃIBWJBTJEPBQSFTFOUBEBÆ$1%3OPEJBoEFKVOIPEF EBUBEF
sua instalação.
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$PNCBTFOPTEBEPTQSFTFOUFTOP2VBESPUFDFNTFBTDPOTJEFSBÉ×FTBTFHVJS0SFGFSJdo “desbalanceamento” apresenta duas características.
A primeira corresponde ao fato de todos os instrumentos da política estarem amparados
por um marco legal de hierarquia superior ao da PNDR. Assim, para alguns, o marco legal é
um dispositivo constitucional; para outros, uma lei complementar; para outros mais, uma
medida provisória convertida em lei ordinária. Já a PNDR foi criada por um decreto. PrograNBTDPNP1SPNFTP $POWJWFS 'BJYBEF'SPOUFJSBFODPOUSBNBNQBSPFNMFJ 0(6F11" 

QUADRO 7 – CARÁTER LEGAL DOS INSTRUMENTOS DA PNDR
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)ÃEFTCBMBODFBNFOUPQPSRVFTFTVQ×FRVFB1/%3 CPKPEBTEJSFUSJ[FTGFEFSBJTEFEFsenvolvimento regional, deveria estar amparada por um instrumento legal de maior grau
IJFSÃSRVJDPRVFPEFVNEFDSFUP&TTBBSHVNFOUBÉÈPFTUÃJMVTUSBEBOB'JHVSB%FMB UBNCÊN DPOTUBNÓSHÈPTDPNP$1%3 RVF DPSSFUBNFOUF TÈPJOTUJUVÎEBTQPS%FDSFUP RVF
vem a ser o instrumento legal privativo de cada Poder da República.
No conjunto dessa abordagem há outro aspecto a ser mencionado. Até que ponto uma
política instituída por meio de decreto pode ser considerada uma “política de Estado”? Os
87

P
PNDR

decretos são instrumentos legais para tratar de assuntos pertinentes a um dado Poder,
UBOUPBTTJNRVFP-FHJTMBUJWPUBNCÊNPTVTBQBSBTVBTRVFTU×FTJOUFSOBT3JHPSPTBNFOte, toda política amparada em decreto é, na verdade, uma política de governo, uma vez
que pode ser alterada apenas pela vontade do Poder Executivo. A questão é mais sutil
porque um decreto é um instrumento de Estado, já que ele é utilizado para detalhar e
operacionalizar uma lei. Porém, nesse caso, o decreto é singular porque não regulamenta
nenhuma lei.

Decreto

PNDR e CPDR

Lei Ordinária

Incentivos Fiscais, PDA e PNDE

Lei Complementares

Superintendência
e Ride

Dispositivo Constitucional

FCO,FNE
FNO

FIGURA 6 – ILUSTRAÇÃO DO “DESBALANCEAMENTO LEGAL” DA PNDR

"GPSBFTTBBSHVNFOUBÉÈP BQSFTFOUBTFVNFYFNQMPFMVDJEBUJWP"3*%&m3FHJÈP*OUFHSBEB
EF%FTFOWPMWJNFOUPmDPOTUJUVJVNBSFHJÈPPCKFUPEB1/%3$PODSFUBNFOUF VNB3*%&F
o programa que lhe corresponde são tratados por lei complementar, a qual é regulamentada por decreto. Dessa forma, enquanto um programa da política alcança a estatura legal de uma lei complementar, a política, que lhe abarca, se estriba em um decreto. Além
do desbalanceamento interno à política, sua instabilidade relativa é mais pronunciada do
que a do programa, já que aquela depende apenas da iniciativa do Executivo, enquanto
BEFTUFEFQFOEFEBJOUFSBÉÈPEP&YFDVUJWPDPNP$POHSFTTP/BDJPOBM/VODBÊEFNBJT
explicitar que mesmo sendo fruto da interação, a lei pode ser “letra morta” ou uma “lei que
não pega”.
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A segunda característica é decorrência dos comentários anteriores e tem a ver com a tessitura legal da operação da Política. Muitos de seus instrumentos apresentam uma tessitura
robusta, com decretos, portarias e resoluções. Por respaldar-se apenas em um decreto, a
PNDR não conhece tal tessitura.
"DSJBÉÈPEB$1%3QPEFSÃUFSBUFOEJEPBVNEPTEPJTPCKFUJWPTPVBPTEPJT0QSJNFJSP
TFSJB P TFOUJEP EF SFOPWBÉÈP EF VNB JOTUÄODJB DSJBEB OP (PWFSOP ')$  EF PSJFOUBÉÈP
EJTUJOUBEP(PWFSOP-VMB JTUPÊ TVCTUJUVJTFB$13QFMB$1%325 O segundo tem a ver com
a inexistência de uma política legalmente definida. Nesse caso, o Governo Federal estaria
fazendo uso da elasticidade de substituição.
$PNBDPOñHVSBÉÈPEFFOUÈP EFB B1PMÎUJDB3FHJPOBMDBSBDUFSJ[PVTFDPNP
um conjunto de “instrumentos sem uma política”, em que o centro de gravidade era a
$1%3 FYFSDFOEPBDPPSEFOBÉÈPJOUFSNJOJTUFSJBMFNQPTJÉÈPIJFSÃSRVJDBTVQFSJPS'PSBN
necessários quatro anos para que o modelo fosse completado por meio de um decreto.
0FQJTÓEJPEBDSJBÉÈPEB$1%3QPEFSJBTFSFOUFOEJEPDPNPVNBEFNPOTUSBÉÈPEFRVF
OPDBTPUPNPVTFBOVWFNQPS+VOP*TTPQPSRVFOBRVFMFTNPNFOUPTJOJDJBJTEFSFUPNBda da política de desenvolvimento regional a tarefa mais importante teria sido a definição formal de uma política nacional de desenvolvimento regional. Em vez dessa atitude,
QSJWJMFHJPVTFPJOTUJUVDJPOBM $1%3 EJBOUFEPQSPHSBNÃUJDP 1/%3 
$PORVBOUPUFOIBNPTDPMPDBEPSFQBSPTBFTTBEFDJTÈP BFYJTUËODJBEB$1%3TVHFSFRVF
a efetiva coordenação de uma política nacional deve pairar acima da posição hierárquica
dos ministérios. Estas questões colocam a pergunta do que deve ser mais permanente: o
JOTUJUVDJPOBM $1%3 PVPQSPHSBNÃUJDP 1/%3 &NUFSNPTMFHBJT BNCPTFTUÈPTVQPSUBdos por decretos, que podem ser revogados sem consulta ao Parlamento. Desse ponto de

250EFDSFUPEFDSJBÉÈPEB$1%3SFWPHPVPEFDSFUP EF RVFEJTQ×FTPCSFBPSHBOJ[BÉÈPFGVODJPOBNFOUPEB$ÄNBSBEF1PMÎUJDBT3FHJPOBJT OP$POTFMIPEF(PWFSOP
26"SFUSPBÉÈPBMDBOÉBSJBBOPT  TFPQPOUPJOJDJBMGPTTFPEB$13 DSJBEBEVSBOUFP(PWFSOP'FSOBOEP)FOSJRVF$BSEPTP/ÈPTFBEPUBFTTFDSJUÊSJP QPJTTFUPNBDPNPWFSEBEFJSBBJEÊJBEFRVF OFTTFHPWFSno, um dos pilares era a redução da presença estatal e, assim, era coerente evitar criar políticas que ampliassem
o poder de intervenção do Estado.
27/P(PWFSOP-VMB PNÓWFMEBDSJBÉÈPEB$1%3OÈPQPEFUFSTJEPPNFTNPEBDSJBÉÈPEB$13 QFMPHPWFSOP
')$ FN IBKBWJTUBBEJGFSFOÉBJEFPMÓHJDBEPTEPJTHPWFSOPTSFMBUJWBNFOUFÆQSFTFOÉBEP&TUBEPOB&DPnomia. Por isso mesmo, aplica-se a ela o dito de tomar a nuvem por Juno. Porém, não fica descartada a hipótese
EBEFDJTÈPUFSTJEPMBTUSFBEBOBJOÊSDJBRVFTFDSJPVEFTEFBJNQMBOUBÉÈPEB$13 FN
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vista, seu caráter de permanência é equivalente. Se a política tivesse sido criada por uma
lei, suas transformações não poderiam ser decididas unicamente pelo Poder Executivo.
Uma política pode aspirar ao fato de ser estabelecida em lei; já uma estrutura funcional, dificilmente pode apresentar tal pretensão, pois se acredita, com razão, que é matéria de deliberação exclusiva do Poder Executivo. Por isso mesmo, caberia uma lei para estabelecer
uma política, mas não para assegurar a criação e existência de um órgão de coordenação
ou execução. Desse ponto de vista, o estofo político de uma política nacional é mais amplo e social e politicamente mais intrincado do que o de um órgão do Poder Executivo.

3.2.2 ANÁLISE COMPARADA
3.2.2.1 PNDR E POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE

A título de aprofundamento da compreensão do desbalanceamento na base da PNDR e
de sua influência sobre seu desempenho, é recomendável comparar a situação da política
de desenvolvimento regional com políticas de outros setores do Governo Federal.
Por sua tradição e sua importância, entre as mais destacadas está a Política Nacional de
Saúde (PNS). A comparação da PNS com a PNDR serve como elemento de reflexão para a
compreensão da organização programática e institucional da PNDR, sem nenhum compromisso de eleger modelos e reproduzi-los.
Na área da saúde não existe formalmente “a” Política Nacional de Saúde, como ocorre no
caso do desenvolvimento regional, com a PNDR. Naquela existem várias políticas nacionais. Embora disponham de base legal, são instituídas por portaria do Ministro de Estado;
portanto com menor hierarquia legal do que a PNDR (decreto).

28 "QSPQÓTJUP (PVMBSU  DVOIPVBFYQSFTTÈPEFMJOHVBHFNiFTDVMQJOEPP464BHPMQFTEFQPSUBSJBuQBSB
caracterizar a formulação de políticas na esfera da saúde. Embora o autor se insurja contra o formalismo brasileiro de colocar a lei à frente dos fatos, depreende-se de seu texto que a crítica está dirigida para o uso excessivo
de portarias, embora ali não se perceba uma crítica ao uso de instrumentos legais de baixa posição hierárquica
para definir políticas nacionais, aspecto ressaltado no presente texto. É bem verdade que os alvos são distintos.
Ali, o autor discute normas disciplinadoras da ação dos gestores do SUS, que atuam de forma descentralizada.
Aqui, nos interessa o grau de formalização de uma política nacional.
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Esses breves elementos apontam duas características da política na esfera da saúde: a)
existência de várias políticas nacionais e não de UMA política, o que poderia caracterizar
dispersão; e b) marco legal inicial de baixa hierarquia (aquelas, instituídas por portaria ministerial; a PNDR, por decreto presidencial).
Diferentemente da Política Regional, na PNS o encaminhamento correspondeu a uma ação
JOTUJUVDJPOBM WBMFEJ[FS BDSJBÉÈPEP$POTFMIP/BDJPOBMEF4BÙEF $/4 JOTUÄODJBNÃYJNB
de deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas nacionais
EFTBÙEF"EFNBJTEP$POTFMIP/BDJPOBM B1/4DPOUBDPNDPOTFMIPTNVOJDJQBJTF
DPOTFMIPTFTUBEVBJT BMÊNEFVNB$POGFSËODJB/BDJPOBMBDBEBRVBUSPBOPT"QSÓYJNB
será a 14aEFUPEBBIJTUÓSJBPVBaBQÓTPQFSÎPEPEBSFEFNPDSBUJ[BÉÈP -&7:  
Na esfera interna do desenvolvimento regional, em que se comparam seus vários instrumentos entre si, a baixa hierarquia legal da instituição da PNDR aparece como um desbalanceamento ante os demais instrumentos (financeiros e institucionais).
Já na comparação do desenvolvimento regional com a saúde, a definição da PNDR aparece como sendo de classe superior. Ainda nessa esfera, outro tipo de comparação deve
TFSGFJUB BRVFDPOGSPOUBP$/4FB$1%3/PDBTPEBTBÙEF P$POTFMIPÊDPNQPTUPQPS
NFNCSPTEPHPWFSOPFEBTPDJFEBEFDJWJM FORVBOUPB$ÄNBSBÊDPNQPTUBQPSNJOJTUSPT
do Governo Federal. Aquele integra governo e sociedade; esta, áreas do próprio Governo
Federal.

290$/4 JOTUÄODJBNÃYJNBEFEFMJCFSBÉÈPEP4JTUFNB¼OJDPEF4BÙEF 464 EFDBSÃUFSQFSNBOFOUFFEFMJCFrativo, tem como missão a deliberação, fiscalização, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas
de saúde. Está vinculado ao Ministério da Saúde, composto por representantes de entidades e movimentos representativos de usuários, entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, governo e prestadores
EFTFSWJÉPTEFTBÙEF TFOEPTFVQSFTJEFOUFFMFJUPFOUSFPTNFNCSPTEP$POTFMIPDPNQFUËODJBEP$POTFMIP 
dentre outras, aprovar o orçamento da saúde, assim como acompanhar sua execução orçamentária. Também
DBCFBPQMFOPEP$/4BSFTQPOTBCJMJEBEFEFBQSPWBSBDBEBRVBUSPBOPTP1MBOP/BDJPOBMEF4BÙEF DPOTFMIP
TBVEFHPWCSBQSFTFOUBDBPBQSFTFOUBDBPIUN 6NBWBSJBÉÈPEFTTFUJQPEFPSHBOJ[BÉÈPÊEBEPQFMP$0/4&"
$POTFMIP/BDJPOBMEF4FHVSBOÉB"MJNFOUBSF/VUSJDJPOBM RVFBUVBOBÃSFBEBBMJNFOUBÉÈPFOVUSJÉÈP*OTUBMBEP
FN P$POTFMIPUFNDBSÃUFSDPOTVMUJWPFBTTFTTPSBP1SFTJEFOUFEB3FQÙCMJDBOBGPSNVMBÉÈPEFQPlíticas e na definição de orientações para que o país garanta o direito humano à alimentação. Pela sua natureza
DPOTVMUJWBFEFBTTFTTPSBNFOUP P$POTFMIPOÈPÊOFNQPEFTFSHFTUPSOFNFYFDVUPSEFQSPHSBNBT QSPKFUPT 
QPMÎUJDBTPVTJTUFNBT XXXQMBOBMUPHPWCSDPOTFBDPOTFB 
30 $BCFSJB GBMBS EFiFMBTUJDJEBEF EF TVCTUJUVJÉÈPu e  FOUSF P JOTUJUVDJPOBM $POTFMIP /BDJPOBM EF 4BÙEF  F P
programático (a Política Nacional de Saúde), tanto quanto entre o programático do regional (a PNDR) e seu
JOTUJUVDJPOBMJOFYJTUFOUF VN$POTFMIP/BDJPOBMEF1PMÎUJDB3FHJPOBM &TUBFMBTUJDJEBEFJOEJDBSJBPTDBTPTFNRVF
VNBDBUFHPSJBJOTUJUVDJPOBMÊTVCTUJUVÎEBQPSVNBQSPHSBNÃUJDBFWJDFWFSTB4FVJOUFSWBMPEFWBSJBÉÈPÊŵeŵ
1, com eJOEJDBOEPJNQPTTJCJMJEBEFEFTVCTUJUVJÉÈPFe = 1, total substitutibilidade.
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0$/4UFNBDBSBDUFSÎTUJDBEFJOUFHSBSHPWFSOPFTPDJFEBEFDJWJM PRVFJOFYJTUFOB1/%3"Tsim, o emponderamento na saúde segue um caminho distinto do regional. Talvez para suprir
essa falta, a PNDR opere com fóruns e conselhos na esfera de programas como o Promeso, o
que soa inconsistente, pois sua hierarquia programática é inferior à da PNDR (em que não há
DPOTFMIPT F USBTMBEBOEPBÆFTGFSBJOTUJUVDJPOBM NVJUPNFOPSEPRVFBEP$/4

3.2.2.2 PNDR E POLÍTICA FISCAL

Enquanto o enfoque comparado com a PNS serve para mostrar possibilidades de aproximação; com a Política Fiscal é para mostrar competição por recursos.
A PNDR também abriu uma frente de atritos com a política fiscal. Um dos episódios desse
atrito diz respeito aos incentivos fiscais (redução versus isenção). A propósito, existem dois
depoimentos que caminham na mesma direção. Num deles, a avaliação conduzida por
'BCSÎDJP"VHVTUPEF0MJWFJSB <> TPCSFP'$0 JOEJDBRVFPDPOóJUPDPNBQPMÎUJDBñTDBM
levou a que os incentivos de financiamento ao desenvolvimento regional fossem objeto
de uma “campanha anti-incentivos”. No outro, que tem a ver com a recriação das superintendências regionais, em especial a Sudene, disse Galvão em sua entrevista:
Esse projeto foi muito desconstituído por um grupo ministerial abrangente, mas ele foi
o tempo inteiro bloqueado pela Fazenda, que impediu que qualquer instrumento adicional fosse aposto ao conjunto das agências e que, portanto, transformou a recriação
numa quimera.

3.2.2.3 A DISPERSÃO DO REGIONAL NO SOCIAL

A política social erigiu-se como um elemento importante a ser considerado no desenho e
na implantação da Política Regional pela importância política que aquela havia adquirido
OP(PWFSOP-VMB1PSFTTBSB[ÈP DPOTJEFSPVTFFTUSBUÊHJDPMVUBSQPSVNB1/%3iFTQFDJBlizada” ou “limitada”, para evitar atritos e concorrência com as dominantes políticas sociais
WJHFOUFT1FTTPBMNFOUF 5ÄOJB#BDFMBSQSFGFSJVPDFOÃSJPPUJNJTUB OPRVBMBSFEVÉÈPEBT
desigualdades regionais deixava de ser responsabilidade exclusiva da PNDR para também
ser alcançada pelas políticas sociais.
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Aceitando o ponto de vista de que a PNDR como Política Regional deve lutar tanto contra
as desigualdades como a favor da exploração das potencialidades locais e regionais, há
um terreno sombreado entre “política social” e “política regional”.31 A esse respeito, dois
FOUSFWJTUBEPTNBOJGFTUBSBNTFBSFTQFJUPEFGPSNBFYQMÎDJUB/PQSJNFJSPDBTP 5ÄOJB#BDFlar disse que o combate às desigualdades regionais pode ser feito por “políticas regionais
implícitas” e por “políticas regionais explícitas”. A “política regional implícita” é, na verdade,
uma política setorial e/ou social impregnada de critérios regionais. E isso é o que mais foi
GFJUPOP(PWFSOP-VMB4FSWFNDPNPFYFNQMPBJOGSBFTUSVUVSBEP1"$ BUSBOTGFSËODJBEF
renda às famílias, o aumento do salário-mínimo e a expansão do ensino técnico e superior
OBTSFHJ×FTTFNBPGFSUBEFTTFTTFSWJÉPT*TTPGF[DPNRVFP.JOJTUÊSJPEPT5SBOTQPSUFT 
o MDS e o Ministério da Educação participassem bastante desse esforço. Já a “política regional explícita”, que envolve atuações institucionais específicas e um tratamento espacial
NVMUJFTDBMBS ñDPVQSFKVEJDBEB/FTTFQBSUJDVMBS P.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBMUFWF
pouca participação. No que se refere às escalas, a ideia inicial da PNDR não encontrou
FDPOBTPDJFEBEFFOPTHPWFSOPT)ÃQSPCMFNBTSFHJPOBJTRVFNVOJDÎQJPT NFUSÓQPMFT
ou estados podem tratar, cada um deles, em sua escala, mas isso acabou não ocorrendo.
5ÄOJB#BDFMBSBDSFEJUBRVFB1/%3QPVDPBWBOÉPViQPSRVFBRVFTUÈPSFHJPOBMFTUÃTFOEP
enfrentada por outros caminhos”, que são os da “política regional implícita”.
0iJNQMÎDJUPuFPiFYQMÎDJUPu FN5ÄOJB#BDFMBSFPstricto sensu e o lato sensu do autor desta
avaliação são formas de indicar que haveria um núcleo e uma área mais difusa da ação pública que poderiam compor a PNDR, dando a possibilidade de caracterizá-la como PNDR
em forma de nuvem. Essa ideia transparece nas palavras de Adagenor Ribeiro, da Sudam:
Eu sei que existem programas de desenvolvimento os mais diversos e se a gente pegar todas as
áreas e somar vai dar uma coisa fantástica, monstruosa.
Por isso mesmo, a PNDR (em forma de nuvem) deveria ser estudada com mais detalhamento, “[por] uma comissão de notáveis para juntar essa maçaroca de coisas e dar uma
ordem” [grifei]. E argumenta, de forma otimista, que a multiplicidade dos programas que

31 Para quem tinha esperança de que o programa Territórios da Cidadania fosse um “experimento regional”,
a saudação como “uma seminal experiência de implantação [...] de novos êxitos nas inovadoras ações sociais
NBUSJDJBJTuOÈPÊNVJUPBHSBEÃWFM*TUPÊ PQSPHSBNBÊTPDJBMNFTNP OÈPUFOEPOBEBEFSFHJPOBM BBñSNBÉÈP
ÊEF10$)."//  
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podem ser abrigados sob a égide da PNDR “são parte da diferenciação funcional de um
sistema social que se complexifica”, devendo-se ter o cuidado de entendê-los como tal, de
forma a prover a convergência e não a dispersão dos esforços.
"GPSB PT EPJT UJQPT EF 1PMÎUJDB 3FHJPOBM i1PMÎUJDB 3FHJPOBM *NQMÎDJUBu Fi1PMÎUJDB 3FHJPOBM
&YQMÎDJUBu EFWFTFBHSFHBSB1PMÎUJDB-PDBM SFQSFTFOUBEBQFMPT"1-TFTerritórios da Cidadania.
&TTBQFSDFQÉÈPJOEJDBRVFBDPODFQÉÈPEPSFHJPOBMQFMP(PWFSOP-VMBGPJPEFCVTDBS
linhas de menor resistência para abrir espaço para a equidade. E as linhas de menor resistência estavam, como estão, nos interstícios que evitam um contato direto com o núcleo
duro da política macroeconômica, a saber, inflação, taxa de câmbio e taxa de juros. Sendo
assim, a política regional passa a depender da capacidade de gasto e de endividamento
do Estado, o que também tem seus limites, especialmente quando esse limite é ou for
baixo. Embora se esquive do confronto direto, o antagonismo não está eliminado; está
conjunturalmente acomodado.
"GPSNBEFEFTFOWPMWFSBi1PMÎUJDB3FHJPOBM*NQMÎDJUBuÊUJEBQPSVOTDPNPJOEJDBUJWPEB
JOUFMJHËODJBEP(PWFSOP-VMBF QPSPVUSPT DPNPJOEJDBEPSEFTVBJNQPUËODJBQBSBUSBUBS
do problema da desigualdade em toda sua inteireza, o que exigiria trabalhar tanto com
a política regional implícita quanto com a explícita. Além dessas duas, existe a política de
base local, que se não serve para tratar a desigualdade – que é macro – serve para ativar
BTCPBTQPTTJCJMJEBEFTEBEJWFSTJEBEFOBDJPOBM 5ÄOJB#BDFMBS 
4FHVOEPFOUFOEP BQPTJÉÈPFTQPTBEBQPS5ÄOJB#BDFMBS TFDVOEBEBQFMBFYQPTJÉÈPEF
-FPOBSEP(VJNBSÈFT/FUP ÊCBTUBOUFPUJNJTUBOPTFOUJEPEFEJ[FSRVFSFWFMBDFSUBJOUFMJHËODJBFNBWBOÉBSOPSFHJPOBMQPSPVUSPTDBNJOIPT7BJBMÊNEBDPNQMBDËODJBRVF
eu próprio propus como estilo de avaliação da PNDR. Entrevistados da linha rangeliana,
DPNP$BSMPT#SBOEÈPF$MÃVEJP&HMFS FOUFOEFNRVFBi1PMÎUJDB3FHJPOBM*NQMÎDJUBuÊNVJUP
QPVDP0SJTDPEFTFSUÈPPUJNJTUBDPNBFTUSBUÊHJBVUJMJ[BEBQFMP(PWFSOP-VMBÊUFSEF
concordar que a política regional é compensatória.
4FHVJOEPBTQBTTBEBTEF5ÄOJB#BDFMBS $MÃVEJP&HMFSTVHFSFPFOUFOEJNFOUPEFRVFB
RVFTUÈPOÈPTFSFTVNFFNDMBTTJñDBSBTQPMÎUJDBTDPNPTFUPSJBMPVSFHJPOBM*TTPQPSRVF 
a partir da estabilização da economia nacional, a perspectiva dos “eixos” introduziu uma
novidade que ainda não é percebida como tal.
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4FHVOEP&HMFS IÃEJGFSFOÉBTFOUSFPTFUPSJBMFPSFHJPOBMOPTBOPTFIPKF/BRVFMF
tempo, havia o Plano de Metas, que demarcava setorialmente o que deveria ser alcançado
e também o plano de desenvolvimento para o Nordeste, como um mecanismo de orienUBÉÈPEBTJOWFST×FTOBSFHJÈP)PKF P1"$FPFTUVEPEP$FOUSPEF(FTUÈPF&TUVEPT&TUSBUÊHJDPT $(&& FTUBCFMFDFSBNFJYPT MPHÎTUJDB FOFSHJB TBOFBNFOUP FUD RVFWÈPBMÊNEF
meros setores. Assim, por exemplo, o “eixo da energia” tem o petróleo, o biocombustível, a
hidrelétrica, entre outros como setores. De forma complementar, os eixos possuem base
territorial extensa. Assim, eixos de inversão ultrapassam a dimensão setorial e demarcam
territórios. A diferença entre o setorial e o eixo de inversão é a dimensão territorial.32
O segundo entrevistado que propôs uma forma alternativa de classificar a Política Regional
foi Galvão. Segundo ele, à época de lançamento da PNDR a opção foi por uma política “limitada” ou “especializada”, em contraste com uma política com “largo espectro”. No primeiro
caso, a Política Regional apresenta-se com conteúdo de tipo cepalino, em que os investimentos adicionais capazes de reduzir as desigualdades de base produtiva regional assumem o
centro da proposta. Tal opção visava firmá-la como opção de política pública (“colocá-la de
pé”, segundo o entrevistado) sem o risco de ser vista como concorrente do espaço político
ocupado pelas políticas sociais, que já estavam estabelecidas e que eram prioritárias para
P (PWFSOP -VMB %F GPSNB DPNQMFNFOUBS  OVN TFHVOEP NPNFOUP  TF CFNTVDFEJEB  B
PNDR seria ampliada para ser uma legítima política de desenvolvimento territorial (aquela
“que integrasse todas as ações da dimensão de governo, a partir do território”).33
Os diferentes exercícios de classificação das Políticas Regionais revelam flexibilidade em
TVBDPNQPTJÉÈP$PNPEJTTF(BMWÈP
Na verdade, a política regional pode ser quase tudo, como é na União Europeia, que engloba atividade de largo espectro, cobrindo um conjunto de investimentos muito abran-

32 .FVDPNFOUÃSJP/BWFSEBEF BBSHVNFOUBÉÈPEF$MÃVEJP&HMFSDPOEV[OPTBDPNQSFFOEFSPJNQBDUPEPT
grandes projetos de investimento aos setores a montante (cimento, siderurgia, etc.) e a jusante (relacionados ao
seu uso e à sociedade que o cerca, num dado território).
33 Em um trecho de sua entrevista, Galvão cita como um dos “defeitos” da PNDR a tecnocratização (“Se tem um
pecado da área regional é que ela é muito tecnocratizada, ela é pouco aberta à política”). Pode-se, com alguma
razão dizer, igualmente, que a estratégia da Política Regional em duas etapas (política especializada e política
territorial) constitui um evento de corte tecnocrático, pois no argumento de construção da estratégia faltam
evidências de que ela estivesse embebida em valores políticos.
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gentes, ou pode ser uma política muito especializada, que era nossa proposta inicial,
exatamente para não “bater cabeça” com outras áreas do governo.
De certa forma, isso atesta nossa hipótese inicial de que a Política Regional é uma “política
vazia”, isto é, sem conteúdo setorial que a parametrize. Se partirmos do ponto de vista que
o sentido das políticas públicas é proporcionar serviços e facilidades à população, o que
“chega” ao cidadão são serviços proporcionados por políticas setoriais. Por isso, não cabe
esperar que o conteúdo (setorial) seja a essência da política regional. Sua razão de ser é a
coordenação, a articulação, a combinação de meios que, realizados num dado território,
transmitam a seus cidadãos uma parcela dos bens públicos e privados que os equiparam
aos cocidadãos de outras regiões. Nesse sentido, a Política Regional é a um só tempo a voz
do diálogo entre as grandes regiões de um país e a percepção holística que o território é
capaz de construir. Poder-se-ia dizer que a Política Regional basicamente é uma estratégia
de desenvolvimento dos territórios com inclusão.
Sob qualquer dos enfoques que buscam entender e aproximar a Política Regional das
políticas sociais, o pior será fazer crer que o que é social é também regional ou vice-versa.
Essa identificação forçada tem um resultado perverso sobre a Política Regional, pois a desqualifica como uma política de base espacial.
Alguns exemplos de iniciativas voltadas para a pobreza servem de base e de exemplo: o
“Bolsa Famíliau  P NJDSPDSÊEJUP  P 1SPOBG  P QSPHSBNB 1.$ 6N NJMIÈP EF DJTUFSOBT OP
4FNJÃSJEP PiTFHVOEBÃHVBu 1  PQSPHSBNBEF"1-EP#/%&4 FOUSFPVUSPT&NCPSB
vários estejam assentados em uma perspectiva econômica, todos têm um forte apelo “soDJBMuQPSRVFEJSJHJEPTBPTFYDMVÎEPTEFTFNQSFOP#SBTJM/BNFEJEBFNRVFSFHJ×FTDPNP
o Semiárido concentram parte expressiva da pobreza nacional, a pobreza e o regional
acabam se entrelaçando de tal forma que fica difícil separá-los. Ainda assim, não se pode
deixar que a Política Regional seja “contaminada” por essa via e perca sua expressividade
singular no seio das políticas públicas.

3.2.3 A ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA PNDR
"BÉÈPQSPHSBNÃUJDBEP.*QPSNFJPEB1/%3UFNDPNPPCKFUJWPBSFEVÉÈPEBTBDFOtuadas disparidades regionais e o desenvolvimento regional por meio do apoio às inicia-

96

PARTE III – ANÁLISE TEMPORAL E PROCESSUAL
L

tivas locais, a partir da constatação de que o país dispõe de uma magnífica diversidade
regional.
Na apresentação da PNDR, nota-se com destaque a expressão territorial associada à exQSFTTÈPQSPHSBNÃUJDBEBBÉÈP .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"-  1BSBñOT
EFSFHJTUSP TFHVFBMJTUBHFNEPTQSPHSBNBTEFCBTFUFSSJUPSJBMQSFQBSBEBQFMPQSÓQSJP.* 
distribuída em cinco diferentes categorias, com a advertência de que o citado documento
ÊEF
r 1MBOPT.BDSPSSFHJPOBJT
r 1MBOPT4VC3FHJPOBJT
r "ÉÈP5FSSJUPSJBMEP.*
r *OTUSVNFOUPTEF'JOBODJBNFOUP
r *OUFHSBÉÈPDPNPVUSBT1PMÎUJDBTEF3FGFSËODJB5FSSJUPSJBM34
r /BDBUFHPSJBi1MBOPT.BDSPSSFHJPOBJTu P.*JODMVJ
r 1MBOP&TUSBUÊHJDPQBSBP%FTFOWPMWJNFOUPEP$FOUSP0FTUF 1&%$0
r 1MBOP&TUSBUÊHJDPEF%FTFOWPMWJNFOUP4VTUFOUÃWFMEP/PSEFTUF 1%/&
r 1MBOP"NB[ÔOJB4VTUFOUÃWFM 1"4 
r /PDBTPEPT1MBOPT4VC3FHJPOBJT FTUÈPQSFTFOUFT
r 1MBOP&TUSBUÊHJDPEF%FTFOWPMWJNFOUP4VTUFOUÃWFMEP4FNJÃSJEP 1%4"
r 1MBOPEF%FTFOWPMWJNFOUP*OUFHSBEPF4VTUFOUÃWFMEB.FTPSSFHJÈPEPT7BMFTEP+FRVJtinhonha e Mucuri (Planomeso).

34 Em nenhum ponto do documento citado são mencionados o Programa de Desenvolvimento da Faixa de
'SPOUFJSBP1SPHSBNB$POWJWFS BT3*%&TFPTQSPHSBNBT1SPEV[JSF1SPNPWFS
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1BSBDBSBDUFSJ[BSTVBBÉÈPUFSSJUPSJBM P.*MJTUB
r P1SPHSBNBEF1SPNPÉÈPEB4VTUFOUBCJMJEBEFFN&TQBÉPT4VC3FHJPOBJT 1SPNFTP 
P1MBOPEF%FTFOWPMWJNFOUP4VTUFOUÃWFMEB#3&JYP&TUSBUÊHJDPEF*OUFHSBÉÈPQBSB
a Amazônia;
r B%FGFTB$JWJM
r B3FWJUBMJ[BÉÈPEP3JP4ÈP'SBODJTDP3FDVQFSBÉÈPEP1PUFODJBM)ÎESJDPF*ODMVTÈP4Pcial;
r B*OUFHSBÉÈPEF#BDJBT
r B/PWB5SBOTOPSEFTUJOB
r B*OGSBFTUSVUVSB)ÎESJDBDPNP'BUPSEF%FTFOWPMWJNFOUP3FHJPOBM
r P1MBOPEF*OUFHSBÉÈPEP7BMFEP1BSOBÎCB
r $PNPJOTUSVNFOUPTEFñOBODJBNFOUPGB[FNTFQSFTFOUFT
r 'VOEPT$POTUJUVDJPOBJT'$0 '/& '/0
r 'VOEPTEF%FTFOWPMWJNFOUP'%"F'%/&
r 1SPOBG
r 1SPHSBNB3FHJPOBMEP#/%&41PMÎUJDBEF%JOBNJ[BÉÈP3FHJPOBM 1%3 
Por último, os elementos que atestam a integração com outras políticas de referência territorial são os seguintes:
r *OUFHSBÉÈP1SPEVUJWB"SSBOKPT1SPEVUJWPT-PDBJT .*$5F.$5
r *OUFHSBÉÈP"NCJFOUBM1/." .."
r *OUFHSBÉÈP5FSSJUPSJBM1SPHSBNB5FSSJUÓSJPT3VSBJT .%"
r *OUFHSBÉÈPDPN5VSJTNPi3PUFJSPTEP#SBTJMu .JOJTUÊSJPEP5VSJTNP
r *OUFHSBÉÈP6SCBOB5JQPMPHJB6SCBOB .JOJTUÊSJPEBT$JEBEFT
r 3FHJPOBMJ[BÉ×FT&TUBEVBJT4BOUB$BUBSJOB 3JP(SBOEFEP4VM $FBSÃF1FSOBNCVDP
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As dimensões associadas aos programas da PNDR são as seguintes:
r %JOBNJ[BÉÈPFDPOÔNJDBFTUÎNVMPB"1- TFUPSFTFDBEFJBTQSPEVUJWBT FYUFOTÈPUFDOPlógica e agricultura familiar.
r *OGSBFTUSVUVSBFDPOÔNJDB JODMVJOEPUSBOTQPSUF FOFSHJBFUFMFDPNVOJDBÉ×FT
r *OGSBFTUSVUVSBTPDJBM FOHMPCBOEPDPNVOJDBÉ×FTFJODMVTÈPEJHJUBM TBÙEF FEVDBÉÈP JOclusão de grupos sociais específicos, infraestrutura urbana e rural, infraestrutura hídrica
e de saneamento, ampliação de áreas da reforma agrária, preservação ambiental, segurança alimentar e combate à fome.
r 0SHBOJ[BÉÈPTPDJBMFJOTUJUVDJPOBMDPNGÓSVOTEFEFTFOWPMWJNFOUP UFSSJUÓSJPTSVSBJT QMBnos diretores, regularização fundiária, justiça e cidadania básica, difusão de informações
socioeconômicas.
$IBNBBBUFOÉÈPBDPMPDBÉÈPEFUPEPTPTUJQPTEFBÉÈPTPCBSFTQPOTBCJMJEBEFEP.*
TPCBSVCSJDBiEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMu JODMVTJWFB%FGFTB$JWJM1PSPVUSPMBEP PDBSÃter transversal da PNDR é pouco explorado quando o documento trata da integração da
PNDR com outras políticas (outros ministérios e governos estaduais) de base territorial.
*TTP QPSRVF OÈP IÃ FWJEËODJBT EP USBCBMIP DPOKVOUP F BSUJDVMBEP OFN EP FYFSDÎDJP EB
DPPSEFOBÉÈPQPSQBSUFEP.*OPTUFNBTFMFODBEPT

3.3 INSTITUCIONAL
O rebatimento institucional da PNDR revela que em sua concepção foi reunido o cabedal de iniciativas preexistentes que, de certa forma, vinham sendo tocadas pelo Governo
')$ EPRVFTFQPEFEFEV[JSRVFIBWJBVNBJOÊSDJBOBFTGFSBEPSFHJPOBMOPÄNCJUPEP
Governo Federal. Essa percepção levou Galvão a afirmar que se fazia o “regional” sem uma
política que o correspondesse.
A tentativa de implementar a PNDR exclusiva ou majoritariamente por meio do Ministério
EB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBMQSFTTVQVOIBVNBQPSUFBEJDJPOBMEFSFDVSTPTBFMF EFGPSNBB
que a Política pudesse sinalizar aos seus potenciais parceiros (estados e municípios) uma
OPWBEJOÄNJDB$PNPJTTPOÈPGPJDPOTUSVÎEP QSFWBMFDFSBNEPJTBTQFDUPTPEBWFSTÈP
stricto sensu da PNDR e, como dito, o domínio da força da inércia de decisões anteriores.
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3.3.1 COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO PELA CPDR
$SJBEBFN B$13GB[JBBDPPSEFOBÉÈPHFSBMEB1PMÎUJDB3FHJPOBMEP(PWFSOP'FEFSBM 
bem como a articulação federativa.
"QBSUJSEF DPNBDSJBÉÈPEB$1%3FNMVHBSEB$13 P(PWFSOP'FEFSBMQBTTPVB
imprimir nova dinâmica a esses processos, tendo como base a orientação geral de reduzir
BNJTÊSJBFBDSJBÉÈPEFVNNFSDBEPEFDPOTVNPEFNBTTBOP#SBTJM

3.3.1.1

COORDENAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

4FHVOEP B QFSTQFDUJWB EB DPPSEFOBÉÈP  B IJTUÓSJB EB $1%3 QPEF TFS EJWJEJEB FN EPJT
QFSÎPEPT 0GÎDJP4".$$$13 EF 
"$ÄNBSB<$1%3>WJWFVEVBTHSBOEFTFUBQBT EFTEFBTVBDSJBÉÈPQPSNFJPEP%FDSFUPOBUÊBQSFTFOUFEBUB<>mBQSJNFJSBOPQFSÎPEPDPNQSFFOEJEPFOUSFFPJOÎDJPEFFBTFHVOEBEFBUÊPTEJBTBUVBJT<>
/B QSJNFJSB FUBQB  PT USBCBMIPT EB $ÄNBSB EF 1PMÎUJDBT GPSBN JOUFOTPT F DPODFOtraram-se na estruturação de novos instrumentos de políticas de desenvolvimento
regional bem como na recomposição de instrumentos já existentes e que haviam
sido desativados ou pouco utilizados nos anos anteriores
<>OPJOÎDJPEFPTQSJODJQBJTJOTUSVNFOUPTEB1PMÎUJDB3FHJPOBMFTUBWBNWBMJdados, e a partir de então o esforço governamental foi no sentido de monitorar a
implementação dos principais projetos que viriam a dar sustentação à Política. Tal
BDPNQBOIBNFOUPGPJSFBMJ[BEPOPÄNCJUPEBHFTUÈPEP1"$
&OUSFFBBÉÈPEB$ÄNBSBBSSFGFDFV UBOUPBTTJNRVFPSFMBUPEFGVODJPOBNFOUP
EP(5*1%3WBJBUÊEFOPWFNCSPEF
Nesse segundo período, o programa Territórios da Cidadania  JOTUJUVÎEP FN  F BUSJbuído ao MDA, toma um grande vulto e se agiganta como presença programática e coordenadora. Por um lado, compete com a PNDR em seu esforço transversal e integrativo
UFSSJUPSJBMEBTEJWFSTBTQPMÎUJDBTGFEFSBJT1FMPPVUSP GVODJPOBOPTNPMEFTEB$1%3 RVF
IBWJBTFSFUSBÎEPBQÓT
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A estratégia do referido Programa, segundo o documento Ministério da Integração Nacional (2010b), é a seguinte: “[...] referenciar as ações nos territórios, cujos municípios possuem identidades econômicas, ambientais e coesão social e cultural das populações”.
Nesse excerto, a amplitude do termo “referenciar” é vaga. Porém, segundo o documento
Balanço, ele assume a seguinte compreensão:
Territórios da Cidadania conta com a atuação integrada de 22 ministérios e outros
órgãos do Governo Federal com estados, municípios e sociedade civil. [...] duas palavras ajudam a compreender adequadamente esse esforço: multissetorialidade e
matricialidade. Por conta disso, as interfaces do Programa são inúmeras, seja sob
o ponto de vista técnico, seja nas perspectivas institucional, política e social. É um
Programa que, por ter essa natureza agregadora e transversal, faz interface com os
mais diversos programas e ações prioritários [...] além de se articular de maneira
complementar ao PPA e aos Orçamentos da União, por utilizar suas ações orçamentárias, desdobrando suas metas de maneira a ter um alcance territorial (MINISTÉRIO
DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010b).
O grande desafio desse Programa é fazer com que as políticas públicas cheguem articuladas e ao mesmo tempo aos que dele mais necessitam, para efetivamente promover o
desenvolvimento territorial sustentável.
O Programa conta com as seguintes instâncias governamentais:
r $PNJUË(FTUPS/BDJPOBM JOUFHSBEPQFMPTTFDSFUÃSJPTFYFDVUJWPTEPTNJOJTUÊSJPTFÓSHÈPT
que integram o Programa, incumbidos de estabelecer as diretrizes gerais.
r $PNJUË5ÊDOJDP JOUFHSBEPQPSSFQSFTFOUBOUFTEPTNJOJTUÊSJPTFÓSHÈPTRVFJOUFHSBNP
programa, incumbidos de tratar da operacionalização das ações.
r $PNJUËTEF"SUJDVMBÉÈP&TUBEVBJT JOUFHSBEPTQPSSFQSFTFOUBOUFTEFÓSHÈPTGFEFSBJTFN
cada estado, de representantes de secretarias e órgãos estaduais, bem como de representantes de governos municipais, incumbidos de promover a integração das ações e a
superação de entraves, no âmbito de cada estado.
r $PMFHJBEPT5FSSJUPSJBJT RVFTÈPJODVNCJEPTEFFMBCPSBSPVBQFSGFJÉPBSPT1MBOPTEF%Fsenvolvimento dos Territórios, de contribuir para a qualificação e integração de ações, de
aconselhar e exercer o controle social sobre as políticas públicas.
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Em resumo, o Territórios da Cidadania:
r 5FNDPNPGVOÉÈPBJOUFHSBÉÈPEBTBÉ×FTEFNJOJTUÊSJPTFÓSHÈPTEP(PWFSOP'FEFSBM
com estados e municípios.
r 0SJFOUBTFQPSVNNPEFMPUSBOTWFSTBMFBHSFHBEPS
r #VTDBGB[FSJOUFSGBDFDPNPTNBJTEJWFSTPTQSPHSBNBTFBÉ×FT
r $IFHBBBSUJDVMBSBÉ×FTOPQMBOPEPPSÉBNFOUPBOVBMFOPEP11"
r $POUBDPNJOTUÄODJBTEFDJTÓSJBTFUÊDOJDBTCBTUBOUFEFTFOWPMWJEBT
Com características tão próprias da estratégia de uma Política Regional, como distinguir
(e aceitar) seus propósitos e estratégias dos da PNDR? Para coordenar, integrar e agregar
ações de ministérios e órgãos do Governo Federal não teria sido necessário criar um Programa, pois esse é precisamente o papel da PNDR, especialmente nas áreas deprimidas,
RVFBDVTBNNBJPSDBSËODJBEFTFSWJÉPTQÙCMJDPT
Como se sabe, o Territórios da Cidadania foi criado em fevereiro de 2008, em momento
FNRVFB$1%3 $ÄNBSBEB$BTB$JWJMEB1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB EFVQPSFODFSSBEBTVB
missão de implantar os instrumentos básicos da PNDR e passou a considerar apenas o
monitoramento das ações. No momento de criação do Territórios da Cidadania, a PNDR
DPNQMFUBWBVNBOPEFFYJTUËODJB"TDJSDVOTUÄODJBTGBWPSFDFNBJOUFSQSFUBÉÈPEFRVFP
programa Territórios da Cidadania emerge do vácuo de coordenação deixado pela CPDR,
vindo a ocupar um espaço que a PNDR, por algum motivo, deixou de utilizar.35
O que suscita dúvidas e interpretações é a suposta capacidade de coordenação das ações
GFEFSBJTEP.%"QFSBOUFBEP.* MFHBMNFOUFPQPTTVJEPSEPNBOEBUPEFFYFSDËMBOP
campo das ações de base territorial. Embora não dispusesse do status de Política Nacional
e estivesse afeto a um ministério essencialmente temático e setorial, o programa Territórios da Cidadania teria tido, àquele tempo, mais visibilidade pública nos territórios e maior

35 Segundo Galvão, “As disputas políticas internas promoveram outras opções de tratamento da questão territorial, como no caso da agricultura familiar: os Territórios da Cidadania buscam integrar visões de como agir no território, mas a meu juízo trabalha mal a real problemática regional brasileira; não dá conta dela. Mais grave, muitas
vezes, privilegia territórios que não deveriam ser prioritários à luz dos objetivos de uma política regional”.
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grau de conexão com a base de lideranças locais e stakeholders, o que lhe teria dado uma
vantagem relativa – sobretudo política – sobre a PNDR e o MI.36
Essa argumentação sugere uma interpretação do contexto político em que se encontra a
PNDR.
Nossa federação, o arranjo político que se move ao seu redor, a fórmula do presidencialismo de coalizão e a parcela das forças políticas que se entronam como oligarquias regionais formam o pano de fundo do palco em que se move a PNDR. Nesse contexto, a PNDR
é vista pelos técnicos e pela população como uma espécie de paladino da equidade e das
PQPSUVOJEBEFTMBUFOUFTOBFDPOPNJBEJWFSTBEP#SBTJMQFMPTQBSMBNFOUBSFT UBMWF[DPNP
fonte de recursos.
Não é qualquer governo que está disposto a fazer valer o objetivo, com tintas quixotescas,
de uma política voltada para a equidade. Mas, uma vez que se apresente, haverá de conviver com o conflito às vezes latente, às vezes explícito, pois, inevitavelmente, o modelo
político imprime sua marca nas instituições públicas do Estado brasileiro que cuidam das
políticas, inclusive a regional.
O cálculo dos ganhos e perdas do exercício da atividade política, feitos tanto para o presente quanto para o futuro, por exemplo, promoveu o “transplante” da matriz de interação
territorial dos programas federais para o MDA e não para o MI. Não que a Casa Civil deixasse de mediar a questão central da PNDR naquele momento; mas o fez no sentido de
encaminhar a solução para um núcleo político-partidário com interesses mais próximos
dos do partido do Presidente da República.
Esse foi um episódio crucial no início do resgate da PNDR, que se pode considerar superaEPTFNQSFFRVBOEPP#SBTJMDPNPVNUPEPQPTTBTBJSHBOIBOEPDPNBTEJWFSTBTFYQFSJËODJBTEFUFSSJUPSJBMJ[BÉÈPEPTQSPHSBNBTFQPMÎUJDBTQÙCMJDBTGFEFSBJT
Porém, se persistir a orientação partidária de entregar a gestão do MI a um partido aliado,
então a atividade coordenadora e articuladora da PNDR por este Ministério está sacrificada hoje, e estará sacrificada amanhã e sempre. Desse ponto de vista, o fortalecimento

36 O Territórios da Cidadania também foi criado por um decreto.
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EB1/%3 OBBVTËODJBEBSFWJTÈPEPNPEFMPEFDPBMJ[ÈP ñDBBEFQFOEFSEBTPMVÉÈPEP
conflito entre meios e fins.
"QPMÎUJDB QBSBB1/%3 BTTFNFMIBTFBVNBUPSRVËTQPMÎUJDB6NBEBTNBOEÎCVMBTEBUPSRVËTDPOEJDJPOB FNOÎWFMFTUSBUÊHJDP B1/%3TFHVOEPPTJOUFSFTTFTEPQBSUJEPQPMÎUJDP
dominante. A outra mandíbula impõe à PNDR, aliás a seus programas, um condicionamento operativo que submete a implementação das ações públicas à vontade individual
dos detentores de emendas parlamentares. Isso leva a que os recursos não possam atender aos reclamos das programações, fruto dos fóruns locais e regionais ou das instâncias
centralizadas do Governo Federal, e sim dos parlamentares.
Dessa forma, no “atacado” (instância estratégica) e no “varejo” (instância operativa), a PNDR
está condicionada a decisões de caráter político-partidário. Esse aspecto serve de contraponto ao enfoque de alguns entrevistados, que identificaram a PNDR como a ferida
exposta das políticas de equidade no contexto da acumulação capitalista. Esse contraponto não substitui o conflito distributivo; amplia a visão e dá o grau de complexidade na
concepção e gestão de políticas distributivas não no seio do capitalismo, mas no seio de
uma determinada formação social capitalista.
Segundo Carlos Gadelha, entrevistado para esta avaliação, em termos de coordenação, a
questão regional deveria ser assumida nos núcleos decisórios e coordenadores de todas
as políticas, pois, em caso contrário, ficaria (como no presente) em somente um ministério,
iQFSEFOEPQPUËODJBFOÈPDPOTFHVJOEPQSPNPWFSVNBBÉÈPDPODSFUBRVFSFWFSUBBEFsigualdade regional”. Desdobrando seu argumento, o entrevistado não acredita em grandes alterações, como seria a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional
(FNDR) no bojo de uma reforma tributária, para “salvar” a PNDR. Entende que a PNDR pode
influenciar pela via do planejamento, desde que o PPA seja realmente regionalizado, isto
é, regionalize todas as políticas setoriais. De certa forma, essa seria a versão plena da “política regional explícita”. Nessa perspectiva, fica prejudicada a política regional cepalina ou
rangeliana, como a caracterizaram alguns dos entrevistados. Segundo eles, ao MI cabe um
papel destacado nesse esforço de regionalização e coordenação.
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3.3.1.2

ARTICULAÇÃO FEDERATIVA

A articulação federativa no caso da PNDR diz respeito às relações entre o Governo Federal
e os governos estaduais e municipais, assim como a interação com as sociedades locais e
o papel das ONGs no âmbito do desenvolvimento regional.
Embora a PNDR preveja a participação e a descentralização nos programas da Política e
seus dirigentes as verbalizem, a percepção daqueles que militam nos estados é que, na
maior parte das vezes, o Governo Federal executa e coordena diretamente suas ações no
território, sem mediação regional ou regionalizada. Isso estaria a indicar que a estruturação
do Estado está bastante assentada na esfera nacional, que tende a ser setorial.37 Os exemplos mais expressivos, não só porque seguem à risca esse desenho, mas também porque
são programas bastante relevantes, são o PAC e o Bolsa Família.38
Por eles e com eles, o Governo Federal interage diretamente com o cidadão beneficiado. A
mediação federativa é mínima e não toca os pontos cruciais da iniciativa.39 Ainda segundo
percepção estadual, a multiplicidade de ações setoriais termina por afastar o diálogo entre
as partes interessadas, o que gera, no global, uma ação descoordenada e superposta. Em
meio a tal situação, é até compreensível que o planejamento não seja um instrumento
essencial da concertação de interesses. Conforme Francisco Costa:40
O planejamento em geral inexiste, faltando aderência entre o que é pensado e articulado ou
planejado na origem da política com a forma real como os territórios funcionam. Como a
PNDR advoga as múltiplas escalas, tal perspectiva deveria ser rebatida no plano institucional, daí a necessidade de instituições mediadoras, papel que Sudene e Sudam não
cumprem.41

37 Nas palavras de Francisco Costa: “A quase totalidade [de iniciativas do Governo Federal] que eu conheci na
época tratava de coordenar ação direta no território, sem mediação regional ou regionalizada [...]. O Estado estruturado para o nacional, com Ministério setorial, jamais vai fazer isso...”.
38 “The payments are very small – currently $12 per child, or an average $35 a month. But they are made directly
by the federal government, cutting out local malversation” (ANDERSON, 2011) [grifei].
39 Não se pode negar que a execução direta pelo Governo Federal seja uma forma de “blindar” os programas
EFHPWFSOPEBTJOUFSGFSËODJBTQBSUJEÃSJBTMPDBJTFSFHJPOBJTFYFSDJEBTQFMBTPMJHBSRVJBTMPDBJTFSFHJPOBJT"JOEB
BTTJN FTTBQFSDFQÉÈPOÈPEFJYBBóPSBSBFTTËODJBEBBCPSEBHFNSFHJPOBM
40 A posição de Francisco Costa assemelha-se à de Godoy.
41i$PNB"%"IPVWFVNJOUFOUPEFDPOTUSVJSVNOPWPNPEFMPEFBUVBÉÈPJOTUJUVDJPOBMQBSBBBHËODJB NBT
com o passar do tempo o discurso inicial foi sendo esquecido até que sobreveio o abandono” (Francisco Costa).
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3.3.2 GESTÃO DA PNDR PELO MI
Afora a importância da liderança política exercida pelo Ministro de Estado do Ministério da
*OUFHSBÉÈP/BDJPOBMTPCSFB1/%3 BTUSËTQSJODJQBJTTFDSFUBSJBTSFTQPOTÃWFJTQFMB1PMÎUJDB
Regional são a Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional (SDR), a Secretaria de
Políticas Regionais (SPR) e a Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SCO).42
A SDR responde pela formulação, concepção e iniciativas gerais de implementação da
PNDR, bem como por seus instrumentos básicos, como os planos regionais estratégicos.
Responde também pela definição de diretrizes e prioridades e pelo acompanhamento de
mecanismos de apoio ao desenvolvimento regional, a exemplo dos créditos concedidos
ao setor privado por meio do FNO, FNE e FCO e da concessão de incentivos fiscais para a
realização de empreendimentos na Amazônia Legal e no Nordeste.
O seu Departamento de Planejamento do Desenvolvimento Regional (DPR) cuida do processo de formulação, implementação e acompanhamento de questões relacionadas à PNDR,
enquanto o Departamento de Gestão dos Fundos de Desenvolvimento Regional (DFD) trata dos Fundos Constitucionais e demais instrumentos de financiamento da Política.
No âmbito do MI, a SDR atua junto com as demais secretarias do Ministério no sentido de
QSPNPWFSBDPOWFSHËODJBEFTVBTBÉ×FTDPNBTQSJPSJEBEFTFPCKFUJWPTEB1/%3
A SPR contribui na formulação e implementação da PNDR, promovendo ações de estruturação econômica e de inclusão social nas áreas prioritárias; articulando os programas e
ações da PNDR com afins do Plano Plurianual; integrando e compatibilizando os programas e ações com a atuação dos órgãos e entidades do Ministério, e com os demais órgãos
da administração federal, dos estados e dos municípios e com a sociedade civil. Atua também na esfera da cooperação técnica internacional como a SDR.
Para este mister realiza parcerias com órgãos públicos e organizações da sociedade civil;
supervisiona e acompanha a implementação de ações e promove e implementa ações de
apoio às regiões integradas de desenvolvimento.

42 Todas as considerações não levam em conta as transformações na estrutura do Ministério, implantadas com
a nova gestão, a partir de 1o de janeiro de 2011.
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Para tanto, conta com dois departamentos. O que cuida dos programas nas regiões Norte
e Nordeste e o que trata dos programas das regiões Sul e Sudeste
A criação da SCO como enfoque pontual da concepção da gestão dá um pouco a medida
do ritmo das deliberações a respeito da PNDR. Como a Sudeco foi extinta sem nenhuma
promessa firme de ser reabilitada no estilo da Sudene e Sudam (com Adene e Ada, respectivamente), optou-se por criar uma secretaria regional extraordinária para o Centro-Oeste,
como forma de atender tanto a questão programática (abrigar programas da PNDR nos
moldes da SPR) quanto a questão institucional (fazer as vezes da Sudeco enquanto não se
encaminhava uma solução correspondente). O caráter extraordinário da SCO prolongouse muito mais do que seria razoável, uma vez que o processo de restauração da Sudeco
prolongou-se excessivamente, para além de 2010, data final desse relatório, pois o Governo Federal tem mostrado escasso interesse nessa iniciativa.
Pode-se dizer que a SCO é uma estrutura miniaturizada do MI, adequada para cuidar dos
assuntos do Centro-Oeste, de forma que todos os projetos e programas da PNDR (Faixa
de Fronteira, Promeso, etc.) e de outras secretarias do MI (como agricultura irrigada) são
transferidos a ela sempre e quando a ação se refira ao Centro-Oeste.
As diretrizes básicas dos programas da PNDR (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL,
[2007b], p. 5) em respeito às quais se estabelecem a estrutura e os mecanismos de gestão
e coordenação são as seguintes:
a) Delimitação de espaços sub-regionais prioritários.
b) Organização social em bases sub-regionais, envolvendo estados, municípios e sociedade civil.
c) Dinamização e estruturação econômica das sub-regiões.
Diante dessas diretivas, o obstáculo de gestão para a implementação da PNDR não se distingue do enfrentado por outros ministérios com relação às suas políticas. Isto corresponEFÆEJñDVMEBEFEFGB[FSBDPOóVËODJBEFFTGPSÉPTBQBSUJSEBQVMWFSJ[BÉÈPEFJOJDJBUJWBT
por muitos ministérios.43

43 Galvão, ex-secretário da SDR/MI e Agnaldo Silva, técnico da SCO, coincidiram nesse particular.
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1BSBBMHVOTFOUSFWJTUBEPT GBMUBVNDPMFHJBEPOP.*RVFGPSNVMFQPOUPTEFDPOWFSHËODJB
de suas secretarias, a partir da PNDR, à qual deveria caber a seleção de áreas e de objetos
de ação. Por isso, as escolhas não se dão organicamente, reproduzindo as mesmas dificuldades de todas as secretarias de todos os ministérios.
/VNBNCJFOUFEFQVMWFSJ[BÉÈPJOTUJUVDJPOBM BTSFTJTUËODJBTÆ1/%3TFFTUFOEFNBPFTUBbelecimento de prioridade das regiões, ainda que com apoio em estudos específicos, e à
articulação, que é o oposto de compartimentalização da ação de governo.
No campo da gestão, tal como entendida no presente documento, as secretarias eminentemente operativas da PNDR, SCO e SPR, desenvolvem pouca articulação com as demais
secretarias do MI. No campo da articulação, a baixa intensidade de interação com outras
instituições descentralizadas do MI (DNOCS, Codevasf ), assim como com outros ministéSJPT UBNCÊNÊBSFHSB&NDPOUSBTUF BSFMBÉÈPDPN#"4" #/#F#BODPEP#SBTJM QPSDPOUB
dos fundos constitucionais, é considerada boa, ainda que passível de melhorias.44
Em termos específicos, o leque de programas e ações da PNDR a cargo da SPR e da SCO
não apresenta uma concepção satisfatória e aderente à PNDR como símbolo do resgate
EB1PMÎUJDB3FHJPOBMOP#SBTJM*TTPQPSRVFPQSJODJQBMQSPHSBNBEB1/%3 P1SPNFTP KÃ
existia antes do primeiro mandato do presidente Lula. O mesmo se aplica ao Produzir, datado de 1994, e ao Programa Faixa de Fronteira. Este último é uma área especial, tal como o
Semiárido, tendo sua definição ligada a princípios de segurança nacional. Por seu turno, a
RIDE-DF foi instituída em 1998; e as de Petrolina-Juazeiro e da Grande Teresina o foram em
&NFTQFDJBM FTTBTÃSFBTBDBCBSBNOÈPKVTUJñDBOEPBËOGBTFJOJDJBMOFMBTDPMPDBEBF
hoje são programas relativamente marginalizados. No início, esse tipo de programa teve
grande demanda porque se associava às RIDEs a disponibilidade de recursos. Como isso
não ocorreu, a demanda se autoextinguiu.

44 O modelo de gestão de regiões de programas da PNDR poderia valer-se da articulação com, por exemplo,
o Ministério do Meio Ambiente, como no caso do Promeso Águas Emendadas, que, por possuir sete bacias
hidrográficas em seu interior, faz sua gestão com base nesse critério. É provável que outras particularidades
possam dar suporte de articulação do MI com outros ministérios em grau de profundidade maior do que o que
hoje existe.
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3.3.2.1

PROGRAMAS SOB A COORDENAÇÃO DAS SECRETARIAS

Todos os programas relacionados com a PNDR, exceto o codificado sob o número 0902,
estão atribuídos ao Ministério da Integração Nacional. No Quadro 8 mostra-se cada um
dos programas, a secretaria que o executa e a secretaria que o sedia.

QUADRO 8 – PROGRAMAS ATUAIS DA PNDR E SUA VINCULAÇÃO COM
AS SECRETARIAS
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3.3.2.2 EFEITOS DA GESTÃO NA CONDUÇÃO DOS PROGRAMAS

Enquanto na SPR a organização da ação se dá por programas, na SCO o critério é o pertencimento à Região Centro-Oeste. É bem verdade que na SPR há um nível intermediário de
coordenação por regiões, o qual organiza as ações por programa.
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Eventualmente, em ambas as secretarias ocorre superposição entre as áreas de distintos
programas. Assim, a SPR teve de agir para evitar conflitos de condução entre o Promeso
e o Faixa de Fronteira nos casos dos Promesos Metade Sul do Rio Grande do Sul e Grande
Fronteira do Mercosul. O mesmo ocorre, por exemplo, com as áreas do Promeso Águas
Emendadas e a RIDE-DF45, que apresentam áreas superpostas. Outro exemplo é a superposição entre áreas do Conviver e do Promeso sempre e quando estes se localizem total
ou parcialmente no Semiárido.46
Para Agnaldo Moraes da Silva, da SCO, a mesorregião não é uma boa opção, pois cada UF
tem suas próprias regiões de intervenção. Está em discussão a mesorregião como unidade territorial central da PNDR. Se, entretanto, a mesorregião prevalecer como escala de
intervenção, a situação do Centro-Oeste deve ser revista, pois haverá espaço para pelo
menos duas mesorregiões aqui. A idéia é descer mais ainda na escala, ficando a da região
praticamente dentro de cada estado.

3.3.2.2.1

RELAÇÕES DA SDR COM SPR E SCO

Há aceitação praticamente generalizada de que as relações da SDR com a SPR e com a
SCO não são fluidas, e, assim, improdutivas em grau acentuado. A interação daquela com
estas, prevista pela organização institucional do MI não funcionou a contento e foi sendo
desgastada ao longo do tempo. O resultado é uma atuação paralela das secretarias sem
a geração de sinergias benéficas à Política Regional. Ilustra-se esse tema com a tipologia
da PNDR.
Um dos aspectos mais caros da PNDR à SDR é a tipologia da Política, desenvolvida a partir
EFVNFTUVEPOBFTDBMBEBTNJDSPSSFHJ×FTHFPHSÃñDBT .3( EP*#(& SFDFOUFNFOUFBUValizado. Esse instrumento da PNDR tem tido bastante aplicação na esfera dos fundos cons-

45 O fórum de Águas Emendadas foi criado em 2002 e encerrado em 2003, porque se tornou muito difícil
manter uma mesorregião como unidade territorial da Política contando com um orçamento anual de apenas
300 mil reais.
46 Há cerca de quatro anos a SCO vem pleiteando a redefinição do Promeso Águas Emendadas, por sua superposição com a RIDE-DF, pois esta está totalmente dentro daquela. Segundo apurado, a RIDE-DF exerce “força
centrípeta” sobre a área do Entorno e o Promeso Águas Emendadas exerce “força centrífuga”. Mas, até agora, não
foi possível atender à pretensão por falta de recursos para contratarr um estudo sobre o tema.

110

PARTE III – ANÁLISE TEMPORAL E PROCESSUAL
L

titucionais, depois de intensos esforços da SDR no âmbito dos Conselhos que presidem a
aplicação de seus recursos. O uso prático desse instrumento ocorre no âmbito do MI porque, assim se acredita, a unidade que dele faz uso integra a SDR. Já nas outras secretarias,
SPR e SCO, as entrevistas com gestores de projetos e programas revelaram que a tipologia
raramente é utilizada no balizamento da ação de seus programas ao longo do tempo.

3.3.2.2.2

UM CASO DE INSERÇÃO INADEQUADA NA POLÍTICA:

PRODUZIR

01SPEV[JSÊVN1$5 '"065'#3"#3" JOJDJBEPFNFFODFSSBEPFN
"UÊ UJOIBDPNPSFGFSËODJBB.FUPEPMPHJBEF$BQBDJUBÉÈP.BTTJWB .*/*453*0%"
INTEGRAÇÃO NACIONAL, [2011], p. 55).
[O Produzir] atua na identificação e na viabilização de alternativas de trabalho e de
renda para as comunidades carentes excluídas da dinâmica socioeconômica do
país. Por meio da organização produtiva, o Produzir configura-se em um elo entre as
políticas de desenvolvimento social e as políticas voltadas ao desenvolvimento em
sua vertente regional (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, [2007], p. 5-6).
Já esteve inscrito no PPA 2000-2003 e no PPA 2004-2007.
O Produzir não teve resultados em 2010:
[...] grande parte das atividades do Projeto Produzir voltadas à ação em campo é
finalizada em 2009, e o foco das ações do Projeto em 2010 passa a ser direcionado
à avaliação final e ao encerramento do PCT; com a elaboração do seu relatório final
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, [2011], p. 20).
Entre 2004 e 2010, o Produzir atuou em 127 municípios, capacitou 15.300 pessoas e participou da criação de 404 empreendimentos, ao custo de US$ 8,6 milhões (MINISTÉRIO
DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, [2011], p. 56), ou US$ 1,2 milhão/ano, o que corresponde a
aproximadamente R$ 2 milhões/ano.
Na condição de projeto de cooperação técnica, é inadequado tratá-lo como um projeto
da PNDR. Em primeiro lugar, porque os projetos de cooperação técnica não devem ser
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utilizados como realizadores das metas governamentais de forma direta. Os PCT estão
postos para apoiar a ação pública, não para ocuparem seu lugar.
Em segundo lugar, sua expressão financeira é bastante modesta para se colocar como
projeto da PNDR (R$ 2 milhões anuais). Se essa fosse a regra, teríamos uma pulverização
enorme de pequenos projetos na PNDR. Dessa forma, o Produzir deveria ser tratado como
é: um projeto de cooperação técnica e não como um instrumento de operacionalização
da PNDR.
Visto o assunto tal como deve ser tratado tecnicamente, por conta do estilo de avaliação,
pergunta-se pela razão de o PCT ter sido alçado à condição de Programa da PNDR. A resposta, seguindo o estilo de avaliação, é que o MI como um todo e a SPR, em particular, o
absorveram como tal porque estavam diante de “vazios” e de uma escassez de iniciativas
e recursos para cumprir os requisitos da Política Regional. Nessas circunstâncias, que bem
explica o contexto em que a PNDR foi resgatada, a equiparação de um PCT a um programa da Política Regional aparece como uma ação voluntarista de preenchimento de
espaços vazios.

3.3.2.2.3

INSTRUMENTOS PARA A OPERAÇÃO DA PNDR

Dois aspectos operativos chamam a atenção no caso da colocação em campo dos programas da PNDR. Um deles se refere aos tipos de instrumentos jurídicos para formalizar as
parcerias e a própria execução e o outro trata especificamente do papel da Caixa Econômica Federal (CEF) nesse processo.
No caso da SCO e da SPR, secretarias tipicamente de caráter operacional, a execução finanDFJSBEB1/%3EFTDBOTBFYDMVTJWBNFOUFOPNFDBOJTNPEBTUSBOTGFSËODJBTWPMVOUÃSJBT DPN
o detalhe de que os parceiros são predominantemente, se não exclusivamente, entidades
públicas, por recomendação da Consultoria Jurídica do Ministério da Integração Nacional.
Com isso, ficam de fora do emparceiramento direto as organizações não governamentais,
associações, cooperativas, etc. Segundo os gestores entrevistados, tal recomendação tem
DBSÃUFSQSFWFOUJWPFEFDPSSFSJBEBTVQPTJÉÈPEFRVFIÃNBJPSJODJEËODJBEFDPSSVQÉÈPF
desvios no caso de entidades não governamentais. De qualquer maneira, o emparceiramento público-público recomendado pela Consultoria Jurídica do Ministério não evita
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que ao longo da cadeia de execução intervenham elementos do mundo privado ou do
terceiro setor como parceiro, por exemplo, de uma prefeitura conveniada direta do MI.
/FTTBDBEFJBEFFNQBSDFJSBNFOUP DBQFBEBQPSBDPSEPTFDPOWËOJPT PDPSSF OÈPNVJUP
raramente, a impossibilidade de formalização de compromissos por falta de condições
técnicas, jurídicas e cadastrais de alguns dos parceiros. Dessa forma, a descentralização
da execução tem esbarrado em óbices legais e administrativos que fazem com que determinadas ações apresentem atraso significativo de implementação, havendo casos de
DPOWËOJPTEFRVFBJOEBFNOÈPIBWJBNTJEPSFBMJ[BEPT47
Das informações recolhidas junto ao staff da SPR e SCO, deduziu-se que a multiplicidade
de formatos de emparceiramento com intervenção direta e indireta na implantação de
um programa de desenvolvimento regional – que como um todo se apresenta em forma de rede, característica marcante da sociedade contemporânea48 – ainda não está no
foco de ação da Consultoria Jurídica do MI. Tendo em vista a filosofia dos programas e da
PNDR (descentralização, emparceiramento, trabalho conjunto, empoderamento), seria de
todo recomendável que a Consultoria Jurídica do MI estivesse diretamente envolvida na
formatação e formalização dos instrumentos legais utilizados na execução dos programas,
inclusive com visitas a campo para conhecer diretamente os problemas e potencialidades, pois acredita-se que desse contato poderão surgir adaptações e recomendações mais
apropriadas para os casos vividos pelas diversas equipes da SPR e SCO.49

47$PNBBMUFSBÉÈPQSPDFTTVBMSFMBUJWBBPTDPOWËOJPTPDPSSJEBFN PFNQFOIPEPTSFDVSTPTÊTFHVJEPEB
apresentação de um projeto inicial, básico, acompanhado da documentação do pretendente, por exemplo, de
uma determinada prefeitura. Para fins de acompanhamento, não está claro o que é lançado como “realizado”: o
projeto inicial ou a obra concluída? Não haveria problema se os dois eventos ocorressem num único exercício.
1PSÊN QBSBVNBRVBOUJEBEFSB[PÃWFMEFDPOWËOJPTRVFGPSBNñSNBEPTFNFUJWFSBNBTPCSBTQSFWJTUBT
finalizadas em 2011, a dúvida é crucial.
48 Os arranjos produtivos locais e as cadeias de produção, comercialização e consumo são duas de suas manifestações extremamente popularizadas.
49"QSPQÓTJUP BQFSDFQÉÈPEF1BVMB3BWBOFMMJ EB4VCDIFñBEF"TTVOUPT'FEFSBUJWPTEB1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB ÊCBTUBOUFQFSUJOFOUF4FHVOEPFMB Bi1/%3USBCBMIBDPNUSBOTGFSËODJBTWPMVOUÃSJBTQPVDP NBTOÈPÊ
um modelo falido. [É preciso] um regime jurídico que colabore com os objetivos do desenvolvimento regional”.
Estendendo-se em suas considerações, disse que “nosso arcabouço legal não favorece a solidariedade, a cooperação. A gente tem que criar mais instrumentos de cooperação [...] que incentivem e promovam a cooperação
FOUSFPTUSËTOÎWFJTEFHPWFSOP&VBDIPRVFJTTPÊFTTFODJBMQBSBVNBQPMÎUJDBOBDJPOBMEFEFTFOWPMWJNFOUP 
porque o Governo Federal não tem capilaridade ou condições de se fazer presente em todo o território naDJPOBMu&NUFSNPTHFSBJT DSËRVFBQPMÎUJDBiFTUÃNVJUPDFOUSBEBFN0/( FN"1- FFMBOÈPVTBPFTUBEPFP
município para fazer isso” [...]. “[...] uma política muito ongueira [...] não traz para dentro da política como aliados
os entes da federação”.
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"QSPDFTTVBMÎTUJDBEPTDPOWËOJPTEFWFSJBTFSDPMPDBEBFNRVFTUÈP UFOEPDPNPPCKFUJWP
alcançar formas mais adequadas às necessidades da PNDR, em especial quando se considera a desejável associação do Governo Federal com mais de um estado ou mais de um
município.
No segundo ponto focalizado nesta seção, as emendas parlamentares passaram a ser vistas com bons olhos pelos técnicos da SPR quando o orçamento da Secretaria foi sofrendo
reduções, pois, mesmo com os problemas gerados por tais emendas, seus aportes ajudavam a superar a escassez de recursos orçamentários e financeiros dedicados à Política.50
Aspecto complementar do aumento de disponibilidades orçamentárias refere-se à ampliação das emendas para outros programas, haja vista que as emendas até 2006 estavam
destinadas apenas ao PDFF.51
Até 2008, a gestão local dos recursos dos programas, inclusive das emendas parlamentares, era de responsabilidade da CEF, decorrente de entendimentos com a alta cúpula do
.*1PSÊN FN P.*SPNQFVPDPOWËOJPDPNB$&' QBTTBOEPPQSÓQSJP.JOJTUÊSJPB
realizar o serviço que a CAIXA, até então, realizava. Para tanto, a SPR teve de contratar mais
engenheiros. No primeiro momento passou de dois para dez, equipe hoje estabilizada
com sete profissionais.
O crescimento da equipe correspondente à nova tarefa foi menor do que o dos projetos,
especialmente porque cresceu muito a demanda decorrente das emendas parlamentares,
o que tem criado dificuldades para a normalização do serviço, que implica aprovação de
projetos, liberação de recursos, supervisão e vistoria, etc. Desse ponto de vista, há gestores
na SPR que advogam a volta da CEF ao circuito dos projetos financiados, porém recebem
inúmeras manifestações de interessados das áreas dos programas que não gostariam que

50 A redução dos recursos orçamentários dos programas da PNDR, acusada pelos gestores na SPR e SCO, deveuse ao contingenciamento e aos cortes determinados pela área responsável pelo OGU. É possível que tal deterNJOBÉÈP TFKB EFWJEB Æ DPOEJÉÈP EF PT SFDVSTPT TFSFN DMBTTJñDBEPT DPNPiUSBOTGFSËODJBT WPMVOUÃSJBTu 4FOEP
voluntária a alocação, pode-se especular que a área responsável pela redução entendia que ou as emendas
QBSMBNFOUBSFTFSBNVNTVCTUJUVUPDPOWFOJFOUFEPTSFDVSTPTSFEV[JEPTPVRVFBTUSBOTGFSËODJBTDPNQVMTÓSJBT
eram suficientes e não demandavam complementação.
51 Há vários ministérios que lidam com emendas parlamentares, como, por exemplo, Ministério do Turismo,
dos Esportes e da Saúde. Conforme explicou um dos entrevistados, os parlamentares costumam “migrar” dos
ministérios com mais dificuldades para implementar suas emendas para os que apresentam mais agilidade. Ele
acredita que houve um tempo em que alguns parlamentares migraram para o MI porque havia mais profissionais para analisar as propostas.
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B$&'WPMUBTTFBJOUFHSBSPUJNFEPTQBSDFJSPT QPJT TFHVOEPFMFT BDPNQFUËODJBEB$&'
em muitos locais é bastante limitada e muito pouco permeável à interação com os interessados. Assim, se a prioridade dos gastos nos programas da PNDR continuar a ser os
pequenos investimentos, o MI deveria buscar mecanismos mais ágeis e confiáveis para a
celebração de contratos, vistoria de obras e liberação das parcelas, com garantia de legalidade, de forma a evitar o aumento de projetos em carteira sem condições de operacionalização.

3.3.2.3 GRANDEZA, NATUREZA E MOTIVAÇÃO DOS GASTOS DA PNDR

De modo geral, tanto nos programas coordenados pela SPR quando nos pela SCO, predominam os gastos com investimentos de pequeno porte.52 Não estão ao alcance dessas
secretarias os orçamentos de investimentos do PAC.
Para se dar conta da ordem de grandeza de um “grande projeto” nessas secretarias, tomase um projeto público de irrigação da SCO, estimado em R$ 60 milhões, como medida de
tal grandeza. Segundo informações de um dos entrevistados, esse mesmo projeto deverá
ter, no orçamento de 2011, algo como R$ 5 milhões.
A SPR e a SCO convivem com uma particularidade orçamentária incômoda, em que mais
EFEPTSFDVSTPTBOVBMNFOUFNPWJNFOUBEPTQSPWËNEFFNFOEBTQBSMBNFOUBSFT53 O
incômodo provém da atitude pouco flexível dos parlamentares quanto a seus propósitos
com os recursos das emendas. Poucos são os que procuram conhecer a PNDR e seus programas para chegar a um acordo de alocação. Por se tratar de uma massa representativa
de recursos no conjunto disponibilizada para a PNDR, seria recomendável que os recursos
fossem orientados ao financiamento de elementos selecionados da estratégia regional.
Não sendo assim, as secretarias se prestam, quase sempre, como elemento de suporte
administrativo para os parlamentares e suas emendas.

52 De forma complementar, um dos técnicos entrevistados estimou que, em sua área, 70% dos recursos destinam-se aos investimentos e 30% ao custeio.
53 Em determinados anos, as emendas parlamentares podem representar até 80% dos recursos orçamentários
manejados pela SPR e SCO. Na SPR, até 2006, as emendas parlamentares estavam orientadas apenas ao Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Depois, passaram a atender o Promeso.
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Os dados analíticos oferecidos pela SCO mostram, para o exercício de 2010, a expressão
quantitativa das emendas parlamentares no orçamento da Secretaria. Do total de R$ 296
milhões aplicados em 2010 pela SCO, as emendas parlamentares participaram com R$ 135
milhões, ou 46%. A diferença, no valor de R$ 161 milhões, refere-se ao Plano de Ação, a
créditos extraordinários e a alocações compulsórias. Portanto, desse último valor deve-se
excluir, em primeiro lugar, R$ 96 milhões alocados compulsoriamente (CF, ADCT, art. 42,
irrigação no Centro-Oeste), restando R$ 65 milhões. Considerando este valor, as emendas parlamentares passam a representar 67,5% do orçamento da SCO. Excluindo ainda
e finalmente R$ 34 milhões de créditos extraordinários, não previstos originalmente na
LDO, o Plano de Ação “normal” da SCO fica reduzido a R$ 31 milhões. Com este valor, que
é o mais adequado para comparação com o das emendas parlamentares, a participação
dessas últimas eleva-se a 81% [135/(135+31)]. Assim, considerando apenas as previsões
orçamentárias realizadas segundo a “programação normal”, a participação das emendas
chega a 81%.54
Afora esse aspecto, ainda há que se destacar a pequena magnitude dos projetos individualmente financiados por emendas parlamentares. Seu valor modal gira ao redor de R$ 100
mil. Mesmo quando surge uma emenda parlamentar de valor alto (como, por exemplo, R$
2 milhões), ela é “fatiada” em até 20 aplicações de R$ 100 mil, o que pulveriza e multiplica o
trabalho dos gestores sem nenhuma perspectiva favorável adicional para o programa ou
para a PNDR como um todo.
Uma análise mais abrangente tenderia a evitar o uso do adjetivo “incômoda” para as emendas parlamentares, sempre e quando se entendesse que a alocação orçamentária direta
em nome dos programas da PNDR, consagrados no PPA, é bastante reduzida. Um exemplo
ajuda a esclarecer a questão. O fórum do Promeso Águas Emendadas foi esvaziado porque
os recursos alocados para seu desenvolvimento mal alcançaram R$ 300 mil no exercício.
Embora, isoladamente, as emendas possam ser tachadas de alocação incômoda para o
EFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM TVBJOFYJTUËODJBQSPWPDBSJBVNFTWB[JBNFOUPJNQPSUBOUFEBT
atividades das mencionadas secretarias. Desse ponto de vista parece que a operacionali-

54 O dado do TCU para o Promeso chega a 90%: “[...] a maior parte dos recursos, cerca de 90%, é alocada ao
programa por meio de emendas parlamentares, dificultando sobremaneira o planejamento das ações de desenWPMWJNFOUPSFHJPOBMu 53*#6/"-%&$0/5"4%"6/*«0 C 
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zação dos programas da PNDR vive de um ativismo (produzido pelas emendas parlamentares) que não condiz com a grandeza e importância de uma Política Regional num país
com extremado grau de desigualdade social e regional.

3.3.2.4 CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Na medida em que prevalece a compartimentalização da ação de governo, a desejada
descentralização demandaria uma multiplicidade de iniciativas. E, com elas, o crescimento
da quantidade de instrumentos e mecanismos de descentralização. Essa configuração,
por um lado, poderia beneficiar interesses muito fragmentados, o que abrigaria a possibilidade do aumento de fugas do controle e da coordenação. Dessa maneira, à míngua de
uma coordenação mais abrangente, termina prevalecendo a centralização.
5BNCÊNOÈPQPEFTFSFTRVFDJEBBDBSBDUFSÎTUJDBWPMVOUÃSJBEBUSBOTGFSËODJBEFSFDVSTPT
federais. Tal característica pode ensejar maior ou menor disponibilidade para a efetivação
EBUSBOTGFSËODJBFNFTNPTVBSFPSJFOUBÉÈPQBSBPVUSBTBÉ×FTFÃSFBTEJWFSTBTEBTRVFFTtavam originalmente previstas. Ademais, deve ficar registrado que nesse processo, a descentralização é da execução, pois a decisão sobre o que, onde e quanto aplicar continua
sendo federal, observada a origem dos recursos, como explicado no caso das emendas
parlamentares.
No processo de descentralização e operacionalização da PNDR, a capacidade da SCO e
da SPR de atuar como um interlocutor legítimo do Governo Federal com estados e municípios é bastante limitada, a não ser em termos técnicos, quando o faz por meio de
TFVTFOHFOIFJSPT$POUSJCVJDPNPVNBMJNJUBÉÈPFYUSBBJOFYJTUËODJBEFSFHJPOBMJ[BÉÈP
feita pelos estados ou as regionalizações que não apresentam elementos comuns com
os programas da PNDR. Nesse sentido, pareceria recomendável um diálogo federativo em
torno de regionalizações multiescalares, ainda que disso não resultassem compromissos
financeiros de investimento ou custeio.
Seria especialmente importante numa Política Regional de âmbito nacional que os governos de estados e municípios deixassem de perceber a PNDR como um “fundo de recursos”,
ao qual pretendem ter acesso para aplicá-los em seus próprios programas. A PNDR deveria
ser vista como um fórum de diagnósticos e proposições em torno da ação governamental
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articulada e coordenada, tendo presente que o enfeixamento das atividades seria construído em bases territoriais.
Não se deve esquecer que a descentralização é uma orientação de gestão bastante recomendável no caso da Política Regional, para qualquer de suas escalas. Entretanto, deve-se
consultar a história para saber se um ato de descentralização (positivo, em tese) pode
servir a interesses oligárquicos regionais (negativo, em tese). A “receita” para tanto implica
envolver a sociedade civil e suas organizações para que o controle público seja exercido em grau correspondente aos interesses da cidadania. Embora essa seja uma “solução”
de curto prazo e usada intensamente em programas importantes do Governo Federal,
como Bolsa Família, Territórios da Cidadania, entre outros, deve-se analisar com cuidado as
DPOTFRVËODJBTEPFWFOUVBMby pass de governos estaduais e municipais, assim como de
assembléias estaduais e câmaras municipais. Nesse particular, o eventual divórcio entre a
federação e a PNDR pode ser mais um capítulo de dificuldades para o bom exercício da
Política Regional.
1PSñN BEFTDFOUSBMJ[BÉÈPFODPOUSBSJBVNQPSUPTFHVSPOBWJEBBUJWBEBTTVQFSJOUFOEËOcias regionais restauradas por leis complementares, como Sudene e Sudam. Para tanto, o
MI conseguiu, numa das ocasiões de revisão do PPA 2008/2011, nele inserir o Programa
1430 – Programa de Desenvolvimento Macrorregional Sustentável, destinado a fortalecer as
BUJWJEBEFTSFHJPOBJTOBFTDBMBNBDSPSSFHJPOBM%JBOUFEBJOÊSDJBEBTTVQFSJOUFOEËODJBT BP
não conseguir definir um conteúdo compatível com as funções esperadas, os recursos do
Programa, em grande medida, foi apropriado por parlamentares e, com isso, perdeu a funcionalidade prevista. Do ponto de vista da PNDR tornou-se inútil e inócuo, na perspectiva
EPFYTFDSFUÃSJPEB4%3"UFOEËODJBÊRVFFMFEFTBQBSFÉBOP11"

3.3.2.5 UM EXERCÍCIO DE INDUÇÃO: A PNDR VISTA DESDE SEUS PROGRAMAS

Vários intelectuais e profissionais entendem que o enfoque multiescalar adotado pela
PNDR é plenamente justificado e fértil de possibilidades. Como essa compreensão é tomada em termos de uma posição de dissenso em relação à posição de centralidade da
escala macrorregional, as duas posições são vistas como oponentes uma em relação à

118

PARTE III – ANÁLISE TEMPORAL E PROCESSUAL
L

outra. De todos os entrevistados, o único a valorizar, ou melhor, a re-valorizar a escala maDSPSSFHJPOBMGPJPQSPGFTTPS$BSMPT#SBOEÈP
Mario Vega Wall é caudatário de quem luta pela afirmação do intrarregional e resume bem
esse pleito:
A política regional tem que estar assentada em visualizações um pouco mais reduzidas
que a grande região. Hoje, falar do Nordeste não significa quase nada. Você tem Nordeste da praia, da Zona da Mata e do semiárido. E dentro do próprio semiárido tem também situações diferentes. Não posso dispensar a possibilidade e a potencialidade que
tem cada um desses subterritórios, por dizer assim, essas localidades para ser não apenas
objeto, mas também atores do seu próprio desenvolvimento
Estabelecido esse ponto, damos início à discussão de um tema que somente pode ser
considerado à luz da tese das múltiplas escalas da PNDR pacificada. Trata-se de propor,
discutir e deliberar sobre a polaridade INTER x INTRA da PNDR.
A pedra de toque das proposições clássicas sobre a política regional é o confronto entre
regiões, ou melhor, entre macrorregiões. Desse ponto de vista, o problema regional é, em
síntese, inter-regional.
Por outro lado, quando mais modernamente constatou-se que a pobreza e a desigualdade estão presentes em todas as regiões, em especial nas franjas das áreas metropolitanas,
o intrarregional passou a ser a pedra de toque.
Não havendo como não aceitar os discursos de ontem e de hoje, é de se admitir que a
PNDR trate das duas expressões do problema regional: o inter e o intra.
Na avaliação do autor deste trabalho não há finca-pé da PNDR – em seus textos básicos
– sobre essa dupla manifestação do problema regional. Quem o revela por inteiro é o diálogo surgido do contato com os profissionais da operacionalização da Política. Sua prática
está a indicar que tal questão está órfã de tratamento conceitual e procedimental.
1SPDVSBOEPNBOUFSBEFSËODJBBPTFMFNFOUPTPCUJEPTEVSBOUFBTFOUSFWJTUBTDPNPTQSPfissionais da SDR, SPR e SCO, trata-se nesta seção da questão INTRA x INTER puramente do
lado procedimental, aqui enquadrada como um exercício de indução, pois as observações
nasceram da prática gerencial dos executores e não das reflexões dos propositores.
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Para tanto, é necessário fixar uma formulação geral que seja o ponto de partida: a subsUÄODJBEP*/5&3ÊQPMÎUJDBBEP*/53" UÊDOJDB$PODSFUBNFOUF OP#SBTJM BMJOIBEFDMJWBgem da “questão regional” estabelecida pela história é a norte/sul. Mais especificamente,
o Nordeste e o Norte opondo-se ao Sudeste. Esta clivagem, claramente inter-regional,
foi recepcionada pela Política, tanto assim que os políticos buscaram conceber e aprovar
instrumentos financeiros e institucionais que correspondessem a essa compreensão. O resultado engloba a Sudene, a Sudam, os incentivos fiscais, os fundos constitucionais e os de
desenvolvimento, etc. E por que a Política não deu o mesmo tratamento e não criou à sua
semelhança os instrumentos intrarregionais? Talvez porque fossem entendidos como tarefa dos estados e municípios. Mas como se pode aceitar essa posição sabendo-se, como
se sabe, que os territórios da pobreza e da desigualdade não coincidem com as fronteiras
das unidades federativas e que, portanto, cabe à União atuar onde o problema desborda
as fronteiras políticas?
Embora possam ser arguidas falhas nessa argumentação, é inquestionável a diferença de
tratamento que se dá ao INTER e ao INTRA na esfera da política. Para seguir com a argumentação, devem-se deixar de lado as afirmações do tipo “tudo é político”, já que elas
contribuem mais para a acomodação do que para a compreensão.
Se, então, a substância do INTER é política, qual é natureza do INTRA? Não sendo política,
a natureza seria não política. Porém, a negação, apesar de construir um universo muito
maior que a afirmação, não atende ao anseio da especificação. O caso, então, é a escolha
de uma categoria que apresente um contraste com a Política. Essa categoria, no seio da
coisa pública, é perfeitamente aceita como sendo a Técnica. No contexto em que se faz tal
proposição, antes de se colocarem como categorias opostas, Política e Técnica se completam sob a designação de Fins e Meios, Decisão e Execução. Por isso se diz que enquanto
o INTER é político, o INTRA é técnico. É técnico no sentido de que modela a operação e a
condução dos programas e serviços públicos destinados à população.
Então, retomando o mote inicial, a da visão indutora da PNDR, a pergunta é: uma política
regional está preparada, ao mesmo tempo, para atacar o problema inter-regional e o intrarregional? Ou, alternativamente, a batalha inter-regional decide-se na lei (fruto da ação
do político) e a batalha intrarregional decide-se na execução (fruto da ação do técnico)?
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A concepção prevalecente sobre o acerto da opção pelas múltiplas escalas serve de encaminhamento das respostas a essas perguntas. Isso porque algumas ou quase todas as escalas das múltiplas escalas serão enquadradas como intrarregionais. Dessa forma, quando
se pergunta a um técnico das secretarias operativas da PNDR (SPR e SCO) como enquadra
as ações do programa que coordena, ele tende a escolher, entre as duas possibilidades, a
intrarregional. Recebida a resposta, pergunta-se-lhe de volta, então, qual o suporte intrarregional que a PNDR lhe oferece e ele não sabe dizer por que a PNDR como política (ou a
tipologia) não lhe serve de apoio nesse caso.
&TTBDPOTUBUBÉÈP RVFQPEFTFSUPNBEBDPNPVNBDSÎUJDBJNQMÎDJUB TVHFSFBFYJTUËODJB
de vazios enormes na esfera propositiva entre a Política e seus Programas. A Política traz
suas definições de áreas, territórios, instrumentos financeiros, entre outros. Mas nada traz
de estratégia, de tática, de formulações de coordenação, gestão e articulação. Entre as escalas macrorregional e microrregional (esta, das microrregiões geográficas − MRG −, que
geraram a tipologia) existe um abismo. Diante desse abismo, a área executora da Política
pouco pode fazer além de buscar um conteúdo temático e setorial para o exercício de
suas funções, sabendo-se que o setorial deveria ser tarefa dos ministérios setoriais. Como
se constatou, em alguns casos, apesar das emendas parlamentares serem uma distorção
para os programas da Política, em certo sentido são úteis para preencher um vazio que
incomoda o corpo técnico das secretarias executoras.
O diálogo INTER x INTRA ainda está muito fluido e esgarçado. Sem buscar apoio externo,
o Ministério da Integração Nacional poderia desenvolver e preencher essa relação, pois o
que parece é que no dia a dia da Política, que se dá na esfera da SPR e da SCO, o conjunto
de ações é de base local, a ponto de a PNDR, em vez de modular as ações por escalas,
parece estar privilegiando, dentro de sua própria casa, o localismo.55
&NSFTVNP BWJTÈPJOEVUPSBEB1PMÎUJDBTVHFSFBFYJTUËODJBEFVNWB[JPFOUSFBTNBDSPEFfinições e os microprocedimentos, que deveria ser preenchido com elementos de gestão,
coordenação e articulação interministerial e interfederativo, mas, de fato, não o é.

55 Um dos indicadores é a pequena escala dos APLs, que serve de base à PNDR para a animação da vida econômica nas regiões onde atua.
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3.3.2.6 GESTÃO DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS

Os trechos a seguir mostrados constituem excertos da entrevista dada por Divino da Costa
Vaz, coordenador-geral dos Fundos Constitucionais de Financiamento no período de setembro de 1999 a janeiro de 2010, constante do documento 20 anos de Fundos Constitucionais
de Financiamento (FCO – FNE – FNO) (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, [2010e]).
Nele, o entrevistado trata do vazio de coordenação do Ministério da Integração Nacional
na fase inicial dos Fundos Constitucionais:
O Ministério não existia quando foi editada a Lei n. 7.827/1989, que disciplina os
fundos constitucionais. Até então, a administração dos Fundos cabia às superintenEËODJBTSFHJPOBJTFBPTCBODPT$PNBDSJBÉÈPEP.JOJTUÊSJP FTTBMFJGPJSFWJTUBFPT
'VOEPT$POTUJUVDJPOBJTQBTTBSBNBTFSBENJOJTUSBEPTQPSUSËTÓSHÈPTQFMP.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBM QFMPTDPOTFMIPTEFMJCFSBUJWPTEBTTVQFSJOUFOEËODJBT
regionais e pelos bancos administradores dos recursos, cada órgão com suas atribuiÉ×FTFTQFDÎñDBT0.JOJTUSPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBMQBTTPVBFYFSDFSBQSFTJEËODJB
EPTDPOTFMIPTEFMJCFSBUJWPTEBTTVQFSJOUFOEËODJBTSFHJPOBJT
A criação do Ministério da Integração Nacional foi de suma importância. Quem
acompanha esses Fundos já há algum tempo sabe que a equipe técnica do MI encontrou uma situação de muito descontrole, especialmente em relação ao FNE e ao
'/0 RVFSFHJTUSBWBNCBJYBTBQMJDBÉ×FTFBMUBTJOBEJNQMËODJBT
No caso do FCO a situação era um pouco melhor, pois a Sepre exercia as funções de
Secretaria-Executiva do Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (Condel/FCO) e mantinha um bom acompanhamento e
DPOUSPMFEFTTF'VOEP"UÊBDSJBÉÈPEP.*OÈPIBWJBVNDPNQPSUBNFOUPIPNPHËneo entre os bancos para a destinação dos recursos e a condução das operações.
Outra situação que nós, de imediato, sentimos foi a necessidade de rever alguns
pontos essenciais da legislação então em vigor, principalmente com relação aos
encargos financeiros (as taxas de juros cobradas dos mutuários dos empréstimos).
5SBUB BHPSB EBBÉÈPDPPSEFOBEPSBFYFSDJEBQFMP.*BOUFTEBFYJTUËODJBEB1/%3
Com a Lei n. 10.177/2001 procurou-se estabelecer tratamento diferenciado e favorecido para os empreendedores de menor porte. Foi um grande avanço, juntamente
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DPNBMFJRVFBQSPWPVBFTUSVUVSBEB1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB RVFEFVBUSJCVJÉ×FT
ao Ministério para estabelecer as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos. Outro avanço importante foi introduzido pelo artigo 7o da Lei n. 10.177/2001,
TFHVOEPPRVBMPTCBODPTBENJOJTUSBEPSFTEPT'VOEPT #BODPEB"NB[ÔOJB #BODP
EP/PSEFTUFF#BODPEP#SBTJM EFWFSJBNGPSOFDFS OBGPSNBTPMJDJUBEBQFMP.JOJTUÊrio da Integração Nacional, as informações necessárias à supervisão, ao acompanhamento e ao controle das aplicações e à avaliação de desempenho de cada Fundo.
Esse artigo 7oEFVBP.JOJTUÊSJPDPNQFUËODJBMFHBMQBSBBUVBSñSNFNFOUFOPTBTsuntos relacionados aos Fundos. O Ministério ganhou, digamos assim, atribuições
muito importantes, que vieram por lei e, a partir daí, passamos a acompanhar de
forma sistemática e frequente as aplicações realizadas com recursos dos Fundos, recomendando aos bancos, sempre que necessário, a realização de ajustes para uma
melhor operacionalização dos Fundos.
Como resultado dessa atribuição de supervisionar, acompanhar e controlar as aplicações e avaliar o desempenho dos Fundos, a cada semestre o Ministério elabora
um relatório de gestão, no qual se procura avaliar a atuação do banco administrador
e o desempenho do respectivo Fundo. Se entendermos que alguma coisa não está
adequada ou satisfatória, geramos recomendações para o banco melhorar sua atuação e corrigir eventuais desvios. O Relatório de Gestão anual (de janeiro a dezembro
de cada ano) é incorporado ao processo de prestação de contas de cada Fundo. O
Ministério está obrigado a apresentar esse relatório ao Tribunal de Contas da União
(TCU), por meio da Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da
União (SFC/CGU).
A Lei n. 10.177/2001 também permitiu a renegociação de dívidas contratadas com
recursos dos Fundos Constitucionais, mas isso aí é outra situação. Posteriormente
a essa Lei vieram outras alterações também importantes. A Lei n. 11.011/2004, por
exemplo, permitiu que os recursos dos Fundos Constitucionais, para alguns segmentos dos agricultores familiares, fossem aplicados com risco do respectivo Fundo.
Essa alteração foi precedida de uma discussão muito intensa, mas acabou sendo
aprovada com o parecer favorável do Ministério da Integração Nacional, pois percebemos que os bancos, tendo risco nessas operações, não tinham interesse em
GB[ËMBT QPSTFSFNPQFSBÉ×FTEFQFRVFOPTWBMPSFTFEFBMUPTSJTDPT
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Esclarece a ação coordenadora do MI depois do lançamento da PNDR:
Além das mudanças introduzidas pela Lei n. 10.177/2001, outro aspecto importante foi o estabelecimento de normas em 2005, por meio de Portaria Conjunta do
Ministério da Integração Nacional e do Ministério da Fazenda para a realização de
provisões e o reconhecimento de perdas nas operações realizadas com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento. Essa medida permitiu que os Fundos passassem a ter uma situação mais real em relação aos seus ativos e aos seus
patrimônios líquidos, excluindo das carteiras de empréstimos aquelas operações de
liquidação duvidosa.
Responde à seguinte questão: A partir de que momento se pode visualizar melhoria na
aplicação dos recursos dos Fundos Constitucionais?
"QBSUJSEPNPNFOUPFNRVFñDPVCFNFYQMJDJUBEBBDPNQFUËODJBEP.* QBTTBNPT
a atuar diretamente junto aos bancos, junto às classes produtoras, às classes trabalhadoras e a todos os órgãos interessados para discutirmos a programação de cada
fundo em cada Estado. Para examinarmos a programação de cada Fundo, passamos
a ir aos Estados para discutirmos não só com o banco, mas também com os órgãos
dos Governos Estaduais, das classes produtoras e das classes trabalhadoras. Na discussão das propostas de programação de cada Fundo, em cada Estado, nós passamos a ouvir, por exemplo, o Governo Estadual, a Federação da Indústria, a Federação
da Agricultura e outros órgãos que tinham interesse na aplicação dos recursos. Na
execução da programação de cada Fundo, passamos a acompanhar e controlar a
aplicação dos recursos. E sempre foi nosso entendimento de que a melhoria na aplicação dos recursos deveria vir acompanhada da destinação de um maior volume
de crédito para os agricultores familiares, os mini e pequenos produtores rurais e as
micro e pequenas empresas, porque todos nós sabemos que os empreendedores
de menor porte são grandes absorvedores de mão de obra.
Esclarece se os Fundos Constitucionais geram cidadania e inclusão.
Sim. Só que, na verdade, estamos dando empréstimo e não recursos a fundo perdido. Embora reconheçamos que há um percentual maior de risco nas operações
do Pronaf, estamos procurando difundir o conceito do crédito: o cidadão pega um
empréstimo e, se ele se comportar corretamente, pode obter novo financiamento.
5FNHFOUFRVFDPOEFOBQFMPGBUPEFBJOBEJNQMËODJBTFSBMUB NBTUFNPTRVFQPO-
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derar o seguinte: se o cidadão do Pronaf pegar o empréstimo e não pagar, ele fica
excluído do sistema. Se estendermos essa atuação ao longo do tempo, podemos
ter, lá na frente, uma agricultura familiar sadia, ou seja, só vai permanecer no Pronaf aquele cidadão comprometido com as normas da agricultura familiar. Por outro
MBEP TFFMFOÈPQBHBSPFNQSÊTUJNP EFJYBEFUFSOPWBBTTJTUËODJBFTBJEPQSPHSBNB
Diante disso, parece-nos válida a decisão de se dar nova orientação para o crédito.
O programa, ao longo do tempo, vai sendo saneado para, no futuro, termos uma
agricultura familiar trabalhada por gente que seja do ramo e que tenha interesse no
desenvolvimento na atividade financiada.
Aduz comentários sobre o desempenho dos Fundos Constitucionais entre 2003 e 2008:
As aplicações com recursos dos Fundos nem sempre acompanharam o ingresso de
SFDVSTPT0TSFQBTTFTFGFUVBEPTQFMB6OJÈPQBSBPTUSËT'VOEPTFWPMVÎSBNEF3 
bilhão no ano 2000 para R$ 6,5 bilhões em 2008, havendo neste período um incremento de 242%. Se pegarmos, por exemplo, os anos 2000, 2001 e 2002, a soma das
BQMJDBÉ×FTEPTUSËT'VOEPTGPJNFOPSEPRVFPTSFQBTTFTFGFUVBEPTQFMB6OJÈP0T
bancos nestes anos não conseguiram aplicar nem mesmo o que os Fundos receberam da União.
A partir de 2003, mudamos radicalmente essa situação. Houve um crescimento
constante das aplicações, que evoluíram de R$ 2,3 bilhões em 2002 para R$ 13,2
bilhões em 2008, o que representa um incremento da ordem de 474%.
O crescimento do Patrimônio Líquido permite aplicar além do que vem do Tesouro
Nacional; a diferença é a soma do retorno da carteira dos empréstimos e a remuneração das disponibilidades
Aquilata a importância dos Fundos Constitucionais para a PNDR:
Os Fundos Constitucionais são hoje os principais instrumentos de que dispõe a PNDR.
São os instrumentos mais efetivos, não só pelo fato de eles não estarem sujeitos a
contingenciamento, mas também pelo volume de recursos disponíveis. A PNDR tem
outros instrumentos, como os incentivos fiscais e os Fundos de Desenvolvimento
(FDA e FDNE). Falando no porte dos beneficiários, a Lei que criou os Fundos Constitucionais estabelece tratamento prioritário para os empreendedores de menor porte. A PNDR recomenda tratamento prioritário para os empreendimentos localizados
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nas microrregiões classificadas como de baixa renda, estagnada e dinâmica. A PNDR
introduziu um novo e muito importante conceito, no sentido de se trabalhar o território e dar um tratamento prioritário para levar o crédito, em primeiro lugar, às microrregiões consideradas como de menor renda e de menor dinamismo.

3.3.2.7 RESULTADO DOS PROGRAMAS E AÇÕES
3.3.2.7.1

EXPRESSÃO LATO SENSU DA PNDR

Em seu trabalho de avaliação do PPA 2004-2007, o Ministério do Planejamento percebe as
desigualdades regionais como um tema complexo e difícil de ser apreendido, haja vista a
diversidade e a quantidade de variáveis que repercutem na desigualdade.
Após as considerações sobre esses pontos, o Ministério do Planejamento comenta os seguintes tópicos:
r %FTJHVBMEBEFTSFHJPOBJT
r &TDBMBTEBJOUFSWFOÉÈPQÙCMJDBF
r 1BSUJDJQBÉÈPEBTPDJFEBEF FNQPEFSBNFOUP 
Com relação ao primeiro tópico, faz um breve relato das alterações experimentadas pelo
país no período do PPA, tomando como base o período imediatamente anterior para informar que a situação melhorou. Quanto aos dois outros tópicos, relata os esforços programáticos e de gestão do Governo Federal. Estritamente às desigualdades econômicas,
afirma que:
r /BFTDBMBOBDJPOBM BSFOEBEPNJDJMJBSNÊEJBBQSFTFOUPVSJUNPEFDSFTDJNFOUPNBJTGPSte no período 2004-2006 do que no período 2001-2003.
r /BFTDBMBSFHJPOBM P/PSEFTUFGPJBSFHJÈPRVFNBJTDSFTDFVOPQFSÎPEP4Fguem-lhe, nesta ordem, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul.
r /B FTDBMB FTUBEVBM  PT DJODP FTUBEPT RVF UJWFSBN DSFTDJNFOUP NBJT GPSUF FOUSF 
 3PSBJNB "MBHPBT "DSF 1JBVÎF#BIJB QFSUFODFNÆTSFHJ×FT/PSUFF/PSEFTUF

126

PARTE III – ANÁLISE TEMPORAL E PROCESSUAL
L

r /BFTGFSBJOUSBSSFHJPOBM P±OEJDFEF(JOJEFÊNFMIPSEPRVFPEF
Em 2004-2006, a maior desigualdade transferiu-se do Nordeste para o Centro-Oeste.
"JOFYJTUËODJBEFPVUSPTQBSÄNFUSPTJNQFEFBBOÃMJTFEFRVFTU×FTDPNPDPNQFUJUJWJEBEF
TJTUËNJDB TVTUFOUBCJMJEBEFTPDJBMFBNCJFOUBMPVQPUFODJBMJEBEFTFOEÓHFOBTEFDSFTDJmento econômico. Isso, evidentemente, empobrece o conhecimento sobre o impacto
dos programas governamentais no potencial de crescimento das regiões.
Quanto às escalas e participação da sociedade, a avaliação enfoca o esforço do Governo
Federal. Informa que o MI desenvolveu instrumentos de apoio ao planejamento e à gestão
territoriais e à elaboração e implementação de políticas, planos e programas para reduzir
as desigualdades regionais e intrarregionais que incorporam a necessidade de as políticas
regionais atuarem em escalas mais próximas do nível local e, portanto, mais adequadas
à participação da sociedade no desenvolvimento, na integração, na racionalização e no
controle social de ações governamentais.
Já o Ministério da Integração Nacional consolidou as realizações da Política Regional para os
dois mandatos do presidente Luís Inácio Lula da Silva no documento Balanço da atuação do
Governo Federal nos últimos 8 anos (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2010b).56 Para
tanto, usou as categorias conceituais do PPA (eixos, subeixos, linhas e ações) para a classificação das ações. Ademais, os resultados e ações ali apresentados referem-se à expressão
lato sensu da Política, ou seja, abarca as ações do Governo Federal com forte repercussão
territorial, mas não necessariamente derivadas diretamente da PNDR. A matriz de interação
utilizada no Estudo da dimensão territorial do PPA #3"4*-.10(  ÊBTFHVJOUF

56 O documento é conhecido como Balanço.
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QUADRO 9 – CATEGORIAS DE PLANEJAMENTO DA DIMENSÃO TERRITORIAL DO PPA
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"TBÉ×FTFQSPHSBNBTNFODJPOBEPTOPFTUVEPEP.10( #3"4*-.10(  BCBJYPSFferidos, estão classificados por sua amplitude (PNDR lato sensu). Ainda assim, é de se notar
que algumas delas não integram a mencionada matriz de interação.
r &EVDBÉÈP
- Criação de universidades federais com interiorização (14). Exemplos: Universidade
Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e Universidade Federal do Vale do São Francisco
(Univasf ).
- Criação de escolas federais de educação tecnológica e profissionalizante com interiorização (a rede passou de 140 para 366 unidades).
r *OGSBFTUSVUVSB
- Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF).
 3PEPWJBT#3 #3F#3OP/PSEFTUF
- Ferrovias Transnordestina, Norte-Sul e de integração Oeste-Leste e Centro-Oeste.
- Gasodutos, refinarias e portos, como Pecem e Suape.
- Metrôs de Salvador, Recife e Fortaleza.
- Obras de saneamento e habitação.
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r 1SPHSBNBTerritórios da Cidadania:
- 60 territórios em 2008, ampliados para 120, em 2009.
r 1SPOBU¢1SPHSBNBEF%FTFOWPMWJNFOUP4VTUFOUÃWFMEF5FSSJUÓSJPT3VSBJT
- 164 territórios rurais implantados em 2009/2010, abrangendo 2.500 municípios (população de 52,2 milhões de pessoas e área de 5 milhões de km2).
- 173 mil agentes de desenvolvimento capacitados (dados com repetição).
- 136 Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável elaborados.
- 628 empreendimentos associativos e cooperativos da agricultura familiar apoiados
diretamente.
- 15 mil famílias/ano beneficiadas com assessoria técnica pelo Projeto Dom Hélder Câmara, no semiárido nordestino.
- 164 territórios rurais com colegiados territoriais constituídos, com participação direta
de cerca de 11.700 atores sociais e institucionais. Desses colegiados, 154 alcançaram o
status de “consolidado”, com aplicação de R$ 1,843 bilhão.
- 1.396 agroindústrias familiares com apoio financeiro e técnico direto (recursos de
R$231 milhões).
- 808 espaços de comercialização da agricultura familiar com apoio financeiro e técnico
(R$108 milhões).
- 284 centros de formação da agricultura familiar com apoio financeiro (R$ 47 milhões).
- Disponibilização de veículos, máquinas e equipamentos (R$ 261 milhões).
- 449 câmaras temáticas organizadas.
- Apoio à constituição da Rede Nacional de Colegiados Territoriais, quando da realização
do IV Encontro Nacional de Colegiados Territoriais e do II Salão Nacional dos Territórios
Rurais em março de 2010.
- 120 planos de safra territoriais e 120 estudos de potencialidades econômicas elaborados.
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 5FSNPTEF$PPQFSBÉÈPñSNBEPTFOUSFP(PWFSOP#SBTJMFJSPFP**$" WPMUBEPTQBSBBT
ações de capacitação, elaboração de planos e de apoio à gestão territorial, realização
de diversos estudos e pesquisas, além do desenvolvimento de sistemas, em especial o
Sistema de Informações Territoriais e o Sistema de Gestão Estratégica.
r 1SPHSBNB$JTUFSOBT /PSEFTUF 
- 296.423 cisternas construídas em sistema de mutirão.
- 296.423 famílias capacitadas para realizar a manutenção da cisterna e o tratamento e
o manejo da água.
- 13.270 pedreiros capacitados para a construção de cisternas.
- 6.115 tecnologias sociais de acesso à água.
 FTDPMBTBUFOEJEBTDPNDJTUFSOBTFNNVOJDÎQJPTEB#BIJB
r 1SPHSBNBTEFUSBOTGFSËODJBEFSFOEB BDFTTPBPDSÊEJUPFBVNFOUPEPTBMÃSJPNÎOJNP
real:
- Bolsa Família.
- Prestação de benefícios continuados.
- Ampliação do acesso ao crédito e microcrédito.

3.3.2.7.2

EXPRESSÃO STRICTO SENSU DA PNDR

Para apresentar o resultado das realizações da PNDR stricto sensu foram relacionadas, exclusivamente, as realizações que estiveram a cargo da SPR, SCO e SDR, além daquelas da
Secretaria-Executiva e do Gabinete do Ministro de Integração Nacional, desde que vinculadas a atividades das referidas Secretarias. Prevalece, assim, a versão stricto sensu da PNDR,
a partir de 2001. Fica excluído, portanto, o protoperíodo da PNDR, entre 1988 e 2001.
A partir de tais critérios, as realizações da PNDR foram categorizadas em seis diferentes
grupos de ação, nominadas a seguir:
1 Elaboração de Estudos e Proposiçôes, Planos e Projetos
2 Implantação e Operação de Planos, Programas e Projetos
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3 Divulgação
4 Cooperação Internacional
5 Capacitação de Equipes Técnicas
6 Sistema de Informações Gerenciais.
O primeiro grupo abarca as iniciativas preparatórias e preliminares para a definição e o
aprofundamento da ação em seus aspectos de prioridades, seleção de atividades, riscos,
DPOWFOJËODJBT FTUSBUÊHJBTFUÃUJDBTEFPQFSBDJPOBMJ[BÉÈP0TQSJODJQBJTEFTUBRVFTOFTTF
grupo são os seguintes:
r 'PSNVMBÉÈPEB1/%3EFNBOFJSBUFDOJDBNFOUFDPOWJODFOUFFQPMJUJDBNFOUFDPNQBUÎvel com a orientação do governo.
r "WBMJBÉÈPEPGVODJPOBNFOUPFEPTJNQBDUPTEPTGVOEPTEFBQPJPñOBODFJSPEB1/%3
r 'PSNVMBÉÈPEP1%4"
r 'PSNVMBÉÈPEP1%/&
r 'PSNVMBÉÈPEP1"4
r 'PSNVMBÉÈPEP1SPKFUPEP&OUPSOPEB#3
r /PWB%FMJNJUBÉÈPEP4FNJÃSJEP/PSEFTUJOP
r &TUVEPTEFQSPQPTJÉÈPEB1/05
O segundo grupo aplica-se às iniciativas que, uma vez decididas nas instâncias política,
técnica e institucional, buscam o cumprimento dos objetivos da Política em seus distintos
territórios e escalas. Essas iniciativas representam a implantação e operação de programas,
projetos e ações nas diversas regiões brasileiras. Os exemplos mais representativos são os
seguintes:
r 1SPHSBNBEF%FTFOWPMWJNFOUPEB'BJYBEF'SPOUFJSB
r 1SPNFTP¦HVBT&NFOEBEBT
r 1SPNFTP+FRVJUJOIPOIBF.VDVSJ

131

P
PNDR

r 1SPNFTP7BMFEP3JCFJSB(VBSBRVFÉBCB
r 1SPNFTP(SBOEF'SPOUFJSBEP.FSDPTVM
r 1SPNFTP.FUBEF4VMEP3JP(SBOEFEP4VM
r 1SPNFTP$IBQBEBEBT.BOHBCFJSBT
r 1SPNFTP7BMFEP#JDPEP1BQBHBJP
r 1SPNFTP#BDJBEP3JP*UBCBQPBOB
r 1SPNFTP$IBQBEBEP"SBSJQF
r 1SPNFTP"MUP4PMJN×FT
r 1SPNFTP7BMFEP3JP"DSF
r 1SPNFTP9JOHÓ
r 1SPNFTP4FSJEÓ
r 3*%&EP&OUPSOPEP%'
r 3*%&1FUSPMJOB+VB[FJSP
r 3*%&5FSFTJOB5JNPO
r $POWJWFS
r 1SPEV[JS ñOBMJ[BEPFN
r 1SPNPWFS57
O terceiro grupo trata do esforço dedicado à divulgação da Política, de seus planos, programas, projetos e ações e estão materializados na publicação de livros, livretos, manuais,
revistas, cartazes, folders e vídeos. Constituem exemplos característicos desse grupo:

57 Os programas Produzir e Promover foram absorvidos pelo Promeso, Conviver e PDFF #3"4*-.10( <D> 
p. 880). Essa absorção, por um lado, é positiva, pois advém da prática de gestão desses programas. Por outro
lado, indica que eles eram, de certa maneira, artificiais. Enquanto existiram, o programa Promover (apenas no PPA
2004/2007) aplicou R$ 27 milhões em APL; e o programa Produzir capacitou 15.300 pessoas e apoiou a criação
ou fortalecimento de 404 empreendimentos produtivos.
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r #PMFUJN3FHJPOBMmÓSHÈPJOGPSNBUJWPEB1/%3
r 3FWJTUB&TQBÉP3FHJPOBM
r #PMFUJN*OGPSNBUJWPEB413
r 3FMBUÓSJPT"OVBJTEPT'VOEPTEF'JOBODJBNFOUPEB1/%3
O quarto grupo está dedicado a recepcionar as ações do Ministério da Integração Nacional junto a outros países e regiões, seja por meio do intercâmbio técnico e institucional,
EBQSPNPÉÈPEFUSPDBEFFYQFSJËODJBT EBTBTTJOBUVSBTEFBDPSEPTFNFNPSBOEPTEFFOtendimentos que pressupõem a elaboração e o cumprimento de planos de trabalho conjuntos, seja por intermédio da cooperação técnica internacional. Em termos espaciais, as
JOJDJBUJWBTNBJTEFTUBDBEBTFOMBÉBNP#SBTJMDPNTFVTWJ[JOIPTOB"NÊSJDBEB4VMFDPNB
União Europeia. Em termos institucionais, podem ser citadas as seguintes organizações:
r %(3FHJP EB6OJÈP&VSPQFJB
r 0$%&
r '"0
r #*%
r **$"
r $&1"O quinto grupo abriga as iniciativas de capacitação de equipes técnicas, seja do Ministério
da Integração Nacional, seja de profissionais de governos estaduais, governos municipais,
organizações da sociedade civil e fóruns de cidadãos formados no contexto dos programas da PNDR. Tais eventos são de formato variado, como, por exemplo, cursos de longa,
média e curta duração, oficinas de trabalho, seminários, congressos e reuniões técnicas.
O destaque é a carteira de 15 cursos internacionais de especialização sobre a gestão do
processo de planejamento e desenvolvimento regional.
Por fim, o sexto grupo reúne as ações desenvolvidas em torno da coleta, do processamento, do armazenamento de dados para os fins de monitoria, do acompanhamento e
da avaliação; bem como das que se destinam a montar e operar sistemas de gestão de
informações. Nesse caso estão os relatórios periódicos de acompanhamento das ações
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dos instrumentos da PNDR, como, por exemplo, os fundos de financiamento da Política,
bem como a proposição e implementação do Sistema Nacional de Informação do Desenvolvimento Regional, previsto no decreto de criação da PNDR.
Nos Quadros 9 e 10 são listados os produtos do esforço institucional, periodizados segundo as categorias utilizadas no presente relatório, a saber: a) período de instalação (20012006); e b) período de aprofundamento (2007-2010).

QUADRO 10 – PNDR – PRODUTOS DO ESFORÇO INSTITUCIONAL NO
PERÍODO 2001-2006
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:hijYdhYZk^VW^a^YVYZiXc^XVZZXdcb^XVZYZ^beVXidVbW^ZciVaYV^ciZ\gVdYZWVX^VhYdhg^dhHd;gVcX^hXdZ
8Vc^cY!E^Vj
:hijYdhZegd_ZidhYZgZk^iVa^oVdYdg^dHd;gVcX^hXd
EgdedhiVeVgVXg^VdYV6\cX^VYZ9ZhZckdak^bZcidYd8Zcigd"DZhiZ
Egd_ZidhYZ^ckZhi^bZcidYdBZgXdZhiZBVhiZgEaVc
Egd\gVbVYVGZ\^d>ciZ\gVYVYZ9ZhZckdak^bZcidYd9^hig^id;ZYZgVaZ:cidgcdG>9:$9;!VWgVc\ZcYddhhZ\j^ciZh
ZaZbZcidh/
"8Zc{g^dhhdX^dZXdcb^XdhYVG>9:
"Egd\gVbVYZYZhZckdak^bZcidYVG>9:
"Egd_ZidÆEdadYZ:Xdcdb^VEdejaVg$6\gdcZ\X^dÇ
"Egd_ZidÆEaViV[dgbVYZ8dbZgX^Va^oVdYZAjo^}c^VÇ
"H^hiZbVYZ>c[dgbVd<ZgZcX^VaYdhbjc^Xe^dhYVG>9:
"Egd\gVbVYZXVeVX^iVdYZgZXjghdh]jbVcdheVgVVG>9:
"8jghdeVgVhZgk^YdgZhbjc^X^eV^hYVG>9:Ä>
"8jghdeVgVhZgk^YdgZhbjc^X^eV^hYVG>9:Ä>>
Egd_ZidYZaZ^XdbeaZbZciVgYZgZXg^VdYVHjYZcZ
Egd_ZidYZaZ^dgY^c{g^VfjZVaiZgVZXdchda^YVVedai^XVYZ^cXZci^kdhÒhXV^hZÒcVcXZ^gdheVgVdCdgYZhiZ
:hijYdhgZaVX^dcVYdhVdeaVcdYZVdeVgVdYZhZckdak^bZcidYdCdgYZhiZ
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:hijYdhgZaVX^dcVYdh|[dgbjaVdYV6\ZcYV:mZXji^kVYV6YZcZ
6c{a^hZYZegd_ZidhYZaZ^hYV8}bVgVYdh9ZejiVYdhZHZcVYd;ZYZgVagZaVi^kdhVdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ
;^cVcX^VbZcid
6c{a^hZYVEgdedhiVYZ:bZcYV8dchi^ijX^dcVac#(*(!YZ&..+!fjZVaiZgVd^cX^hd>!VacZVÆXÇ!YdVgi#&*.!YZVjidg^VYd
YZejiVYd?ddEgZiidZdjigdh
HjWhY^dh|HZXgZiVg^VYZEgd\gVbVhGZ\^dcV^hcd}bW^idYdEgdYZV\gdZEaVcVÓdgd
8Zc{g^dhhdX^dZXdcb^XdhZaVWdgVYdheVgVdEgdg^YZ
EgdedhiVYZZhigjijgVdYdE9H6!^cXaj^cYd/
"KZghdÒcVaYdEgd\gVbVYZIgVWVa]d
"GZaVig^diXc^XdYdE9H6/egdedhiVYZgZ\^dcVa^oVdYdCdgYZhiZhZb^{g^Yd
"9dXjbZcidXdbegdedhiVYZZhigjijgVdYdE9H6
"6gfj^kdZaZigc^XdH]VeZg^bV\ZchYVgZ\^dYdHZb^{g^Yd
"GZaVig^dhdWgZdW_Zi^kdhZZhigVi\^VhYdE9H6
"GZaVig^dhdWgZegdedhiVhYZÒcVcX^VbZcidYdE9H6
"GZaVig^diXc^XdYdE9H6/VZhYdEE6ZYdh\dkZgcdhZhiVYjV^hcdHZb^{g^Yd
"KZghdegZa^b^cVgYdE9H6!XdbXdcig^Wj^ZhYd<I^ciZgb^c^hiZg^VaYdHZb^{g^Yd
"9dXjbZcidÒcVaYdE9H6
GZaVig^diXc^Xd/6c{a^hZYVhegdedhiVhYVhXdchjaiVhYdEaVcd6bVoc^VHjhiZci{kZa
GZaVig^d/6kVa^VdXgi^XVYVhegdedhiVhYZcdkVYZa^b^iVdYdHZb^{g^Yd
EgdedhiVYZYZhZckdak^bZcidZhigVi\^XdYdCdgYZhiZ!^cXaj^cYd/
"KZghdegZa^b^cVgYdYdXjbZcid"WVhZeVgVZaVWdgVdYdE9C:
"GZaVig^dhdWgZgZ\^dcVa^oVdÄE9C:
"KZghdÒcVaYdYdXjbZcid"WVhZeVgVgZVa^oVdYZXdchjaiVheVgVVZaVWdgVdYdEaVcd:higVi\^XdYdE9C:
:hijYd/HciZhZYVheg^cX^eV^ha^c]VhiZg^XVhZbZidYda\^XVhhdWgZdYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVaÄ;jcYZe
:hijYdYVgZ\^dcVa^oVdYVhedai^XVhhdX^V^h
:hijYdhZeaVcZ_VbZcidYZedai^XVhYZYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVaZXdcb^XdZegdYji^kd
IZmidhgZk^hidheVgVXdbedgda^kgd:Xdcdb^VgZ\^dcVaZjgWVcV/^ciZgegZiVZhiZg^XVh
GZaVig^dYZadXVa^oVdZXVgVXiZg^oVdYVh{gZVhZheZX^V^hiZgg^ig^dhfjZcdedYZbhZg^cXdgedgVYdhVdegdXZhhd
egdYji^kd
GZaVig^dYZVc{a^hZYVh^ciZg[VXZhZm^hiZciZhZedhhkZ^hZcigZVEC9GZVhedai^XVhYZYZhZckdak^bZcidgjgVaZd
eaVcZ_VbZcidiZgg^idg^Va
GZaVig^d/6c{a^hZZVkVa^VdYVhgZ\^dcVa^oVZhZhiVYjV^hZm^hiZciZhZhjVgZaVdXdbVi^edad\^VYVEC9GZdh
hjWh^hiZbVhjgWVcd"gZ\^dcV^hegdedhidheZaVH9G$<>B
GZaVig^dYZVc{a^hZYZEAYV8}bVgVYdh9ZejiVYdhZYdHZcVYd;ZYZgVahdWgZVVaiZgVdYVaZ\^haVdfjZgZ\jaVbZciV
dh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h
GZaVig^d/6c{a^hZYZegdedhiVhYZZbZcYV|8dchi^ij^d!gZaVX^dcVYVhVdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ;^cVcX^VbZcid
GZaVig^d/:mVbZYZegdedhiVhYZgZk^hdZVaiZgVdYVhcdgbVhYdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ;^cVcX^VbZcid
CdiVhiXc^XVhhdWgZegd_ZidhYZaZ^fjZY^heZbhdWgZVgZVa^oVdYZdeZgVZhXdbgZXjghdhYdh[jcYdh
BdYZadXgi^XdeVgVVc{a^hZYZXdch^hicX^VYdhYZbdchigVi^kdhÒcVcXZ^gdhYdh[jcYdh!Zb^i^YdheZadhWVcXdhdeZgVYdgZhZ
egdedhiVYZV_jhiZcVVejgVdYdhgZhjaiVYdh
AZkVciVbZcidegZa^b^cVgYVgZVa^YVYZhdX^dZXdcb^XVYdhZbegZZcY^bZcidhWZcZÒX^VYdheZadh[jcYdh
EgdedhiVeVgVgZZhigjijgVdYdh^hiZbVYZdeZgVZhZbegZ\VYdeZadhY^kZghdhZciZhZckdak^YdhcVhVZhYd<dkZgcd
GZaVig^dXdbegdedh^dYZbdYZadhXgi^XdhZV_jhiZh!ZhiVWZaZX^bZcidYZcdgbVi^kdh!gZaVig^dhXdcXajh^kdhZVkVa^VdYZ
VheZXidh[jcYVbZciV^hYdhegdXZhhdhYZX^hg^dh
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CdiVhiXc^XVhgZ[ZgZciZhVEAZegd_ZidhYZZbZcYVhXdchi^ijX^dcV^hÄZaVWdgVYVh
GZaVig^dYZVc{a^hZYdEA8YZgZXg^VdYVHjYZcZ
GZaVig^dYZVc{a^hZYdEA8YZgZXg^VdYVHjYVb
EgdedhiVYZEA!bZY^YVhegdk^hg^VhZedgiVg^VhYZVeg^bdgVbZcidYdh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h
EgdedhiVYZEA!bZY^YVhegdk^hg^VhZedgiVg^VhYZVeg^bdgVbZcidYdh;jcYdh;^hXV^hYZ>ckZhi^bZcid
:hijYdhhdWgZXdckZg\cX^VYZedai^XVheWa^XVhhZidg^V^hZbZheVdhiZgg^idg^V^hZheZXÒXdh!fjZYZbVcYVbZc[gZciVbZcid
YVhYZh^\jVaYVYZh^cigVZ^ciZg"gZ\^dcV^hedgbZ^dYdVegdkZ^iVbZcidYVhediZcX^Va^YVYZhZcY\ZcVh!ZbY^kZghVhZhXVaVh
ZheVX^V^h!k^hVcYdV^chZgdhdX^VaZZXdcb^XVYVhedejaVZhadXV^h
:hijYdeVgVhjWh^Y^VgVVijVdYdB>cVYZÒc^dZXVgVXiZg^oVdYZjbcdkdhjWZheVdcdHZg^Y!^cXaj^cYdeVgiZYdh
ZhiVYdhYVEVgVWVZYdG^d<gVcYZYdCdgiZ
:aVWdgVdYdEaVcdYZ9ZhZckdak^bZcid:higVi\^XdYd8Zcigd"DZhiZE:98D0eZgdYd'%%,$'%'%!ZckdakZcYddhZhiVYdh
YdBI!BH!<DZd9;!^cXaj^cYd/
"VkZghdÒcVaYdEaVcd
"jbYdXjbZcid"hciZhZ
"jbVgZk^hiVZjb[aYZg
"YdXjbZcidhfjZhZgk^gVbYZWVhZeVgVVZaVWdgVdYdEaVcd/V:hijYdGZigdheZXi^kdYd8Zcigd"DZhiZ0W8dchjaiV9Za[dh
ÄGZaVig^d;^cVa0XDÒX^cVhIZgg^idg^V^hÄGZaVig^d8dchda^YVYd0YEZhfj^hVFjVa^ÒXVYV0ZBVeZVbZcidYdhEgd\gVbVhZ
Egd_ZidhegZk^hidheVgVd8Zcigd"DZhiZ0Z[HZb^c{g^dYZEVaZhigVh:heZX^V^h
EgdedhiVYZegd_ZidYZaZ^fjZXjab^cdjXdbdEAc#&-)$'%%)!ZbigVb^iVdcV8}bVgVYdh9ZejiVYdh
GZaVig^diXc^XdgZaVi^kd|hY^gZig^oZheVgV[dgbjaVdYZEdai^XVhYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaZYZDgYZcVbZcidYd
IZgg^ig^d#;dgVbZaVWdgVYdhdhhZ\j^ciZhZhijYdh/
"HciZhZYVheg^cX^eV^ha^c]VhiZg^XVhZbZidYda\^XVhhdWgZYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa
":meZg^cX^Vh^ciZgcVX^dcV^hXdbeVgVYVh
"AZkVciVbZcidYdhZhijYdhgZ\^dcV^h
"GZ\^dcVa^oVdXdbdWVhZeVgVdeaVcZ_VbZcid
"6kVa^VdYVhXdcY^ZhYZÒcVcX^VbZcidkZghjhedai^XVhgZ\^dcV^h
:hijYdhegZeVgVig^dhZY^gZig^oZheVgVV[dgbjaVdYZjbVEC9G
:hijYdhZVc{a^hZhbZidYda\^XVhfjZVbea^ZbVXdch^hicX^ViXc^XVZXgZY^W^a^YVYZYVi^edad\^Vb^XgdggZ\^dcVaYVEC9G!V
ÒbYZ[VX^a^iVghjVaZ\^i^bVdVijVaZ[jijgVZdjhdeZadhY^kZghdhVidgZhZV\ZciZhZckdak^YdhdjgZaVX^dcVYdhXdbVEC9G
9dXjbZcidiXc^XdXdbhjWhY^dheVgVV[dgbjaVdYZegdedhiVheVgVV'V8dc[ZgcX^VYVh8^YVYZh!Xdbc[VhZcdiZbV
YZYZhZckdak^bZcidjgWVcdZgZ\^dcVa!VÒbYZWjhXVgV^ciZgVdYVEC9GXdbVEC9J
:hijYdhiXc^XdheVgV^beaZbZciVdYZegd_Zidh[dXVYdhcdhhjWZheVdhiZgg^idg^V^hZheZXÒXdh!VÒbYZ^YZci^ÒXVg
VaiZgcVi^kVhYZ^chZgdhdX^VaZZXdcb^XVYVhedejaVZhadXV^hZb{gZVhXdbbV^dg^cX^YcX^VYZhZXV
:hijYdhiXc^XdheVgV^beaZbZciVdYZegd_ZidhkdaiVYdheVgVdZc[gZciVbZcidYVhYZh^\jVaYVYZh^cigVZ^ciZg"gZ\^dcV^h!V
ÒbYZegdbdkZgVi^k^YVYZhZXdcb^XVhXdbeZi^i^kVhZbhjWZheVdhhjW"gZ\^dcV^hY^c}b^Xdh
:hijYdhZXdcXZedYZeaVcdheVgVd[dgiVaZX^bZcidYZ6ggVc_dhEgdYji^kdhAdXV^h^YZci^ÒXVYdhcVGZ\^dCdgYZhiZ
:hijYdhYZVaiZgcVi^kVheVgVYZg^kVdYV{\jVYd8VcVaYdHZgid
":hijYdhYZk^VW^a^YVYZYVVaiZgcVi^kVhZaZX^dcVYV
8dcXZedYZZhijYdhZ^chigjbZcidhiXc^XdhdeZgVX^dcV^heVgV^ciZgkZcZhZbhVcZVbZcidW{h^Xdcd}bW^idYd
Egd\gVbVYZGZk^iVa^oVdYdG^dHd;gVcX^hXd
Egd_ZidYZAZ^c#&-)$'%%)ZbigVb^iVdcd8dc\gZhhdCVX^dcVaHjYZXd
:hijYdhgZaVi^kdh|Xg^VdYdÆDWhZgkVig^dYVHjhiZciVW^a^YVYZYdEVciVcVaÇ!dWZYZXZcYd|hhZ\j^ciZhZiVeVh/
">ckZci{g^dZY^V\chi^XdYVh^chi^ij^ZhegdYjidgVhYZ^c[dgbVdZYVhY^hedc^W^a^YVYZhYZYVYdhZm^hiZciZh
":higjijgV^chi^ijX^dcVaZYZÒc^dYVheg^cX^eV^hVi^k^YVYZhYdÆDWhZgkVig^dYVHjhiZciVW^a^YVYZYdEVciVcVaÇ!aZkVcYd
ZbXdch^YZgVdVhhZ\j^ciZhVZh/VXdchjaiVh!ZhijYdh!Vgi^XjaVZhZVkVa^VdYVhVaiZgcVi^kVh!WjhXVcYdV
^chi^ijX^dcVa^oVdYdDWhZgkVig^d0ZWVgi^XjaVdYVgZYZYZZci^YVYZhXdbedcZciZhYdDWhZgkVig^d
"Egdedh^dYVhVZhedhiZg^dgZhk^hVcYd\VgVci^gVXdci^cj^YVYZYdDWhZgkVig^d
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Egdedh^dZVkVa^VdYZVaiZgcVi^kVhYZgZ\^dcVa^oVdYdiZgg^ig^dZbbZ^dVbW^ZciZ!gZXjghdhcVijgV^hZ
YZhZckdak^bZcidjgWVcd
Egdedh^dZVkVa^VdYZVaiZgcVi^kVhYZgZ\^dcVa^oVdYdiZgg^ig^dcVh{gZVhYZYZhZckdak^bZcidgjgVaZeaVcZ_VbZcid
iZgg^idg^Va
>c^X^Vi^kVhYZhZch^W^a^oVdZXVeVX^iVdYZVidgZh"X]VkZeVgVV^beaVciVdYVEC9G
>BEA6CI6vÀD:DE:G6vÀD9:EA6CDH!EGD<G6B6H:EGD?:IDH
GZ\jaVbZciVdYdYZhZckdak^bZcidYdCdgYZhiZZZhigjijgVgZ\^bZciVaYV6YZcZ
9^gZig^oZhZeg^dg^YVYZheVgVVea^XVdYdhgZXjghdhYdh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h;CD!;C:Z;8D!ZmZgXX^dYZ'%%(
8dchigjdYd876/GZaVig^dYZVXdbeVc]VbZcidYVhjeZgk^hdiXc^XVZÒhXVa^oVd
9^V\chi^XdhegdcidhYZidYVhVhbZhdggZ\^Zh
8dchigjdYd876/GZaVig^dYZVXdbeVc]VbZcidYVhjeZgk^hdiXc^XVZÒhXVa^oVd
9^V\chi^XdeVgVZaVWdgVdYVegdedhiVYZEaVcdYZBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZYdBjXjg^
KZghdegZa^b^cVgYdEaVcdYZBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZYdBjXjg^
EaVcdYVBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZYdBjXjg^VegdkVYdedghZj[gjb
EaVcdYVBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZYdBjXjg^/ejWa^XVdZY^kja\Vd
EaVcdYVBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZYdBjXjg^/gZk^hdZZY^idgVd
9dXjbZcidYVDÒX^cVYZDgYZcVbZcidIZgg^idg^Va!ZaVWdgVYdZgZk^hVYd
HZb^c{g^dYVEC9GÄIZ^mZ^gVYZ;gZ^iVh!7V]^V
9d^hZkZcidhZbGZX^[ZZ7ZabeVgVYZÒc^geg^dg^YVYZhVcjV^hYZVea^XVdYdhgZXjghdhYdh;C:Z;CD!XdbV
VegZhZciVdYVEC9G
AZkVciVbZcidYVhgZVa^YVYZhhdX^dZXdcb^XVhYdhZbegZZcY^bZcidhgZ\^dcV^hWZcZÒX^{g^dhYdh[jcYdh;^cVb!;^cdg!;jcgZh!
;C9:Z;96
AZkVciVbZcidYVhcZXZhh^YVYZhZegdedhiVhYZV\ZciZh\dkZgcVbZciV^hZcd\dkZgcVbZciV^hZckdak^YdhcVhYZhi^cVZh
YdhgZXjghdh
EgdedhiVeVgVegdXZY^bZcidYZ^cheZd!Xdbk^hiVhcVZhigVi^ÒXVdYVhXVgiZ^gVhYZegd_Zidh!YZWcijgZhZYZVZh_jcid
|h\ZhiZhYdh[jcYdhZVdhWVcXdhdeZgVYdgZh
EgdedhiVYZEaVcdYZ8dciVhåc^Xd|8KBZVdhWVcXdh
8aVhh^ÒXVdZegdedhiVYZXg^ig^dhYZegdk^hZhYZYZkZYdgZhYjk^YdhdhZeZgYVhegdk{kZ^hcVhXVgiZ^gVhYZYZWcijgZhZ
VZhYdh[jcYdh
CdgbVhXdchjWhiVcX^VYVhZbjc^ÒXVdYZeaVcdhYZXdciVhZjc^[dgb^oVdYZgZ\^higdhXdci{WZ^hYdhVidhZ[Vidh
VYb^c^higVi^kdhegVi^XVYdh
CdiVhiXc^XVhhdWgZegd_ZidhYZ^cXZci^kdhÒhXV^hZYdh[jcYdhYZYZhZckdak^bZcidYdh^cXZci^kdhÒhXV^h#
9dXjbZcidYZXdbeVi^W^a^oVdZegdedh^dYZY^gZig^oZhZeg^dg^YVYZhYd;96Z;9C:ZbXdchdc}cX^VXdbVEC9G
GZjc^dZmigVdgY^c{g^VYVBZhdggZ\^dYd6gVg^eZ
GZjc^ZhYV8}bVgVYZEdai^XVYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaÄ<I>
Egd_ZidYZgZZhigjijgVdYdEgd\gVbVYZ9ZhZckdak^bZcidHdX^VaYV;V^mVYZ;gdciZ^gV
AZkVciVbZcidYdhegdXZhhdhZZaVWdgVdYZ^c[dgbVi^kdYdhbjc^Xe^dhYV[V^mVYZ[gdciZ^gV
:kZcidYZaVcVbZcidYdcdkdEgd\gVbVYZ9ZhZckdak^bZcidYV;V^mVYZ;gdciZ^gVZaVcVbZcidYVEgdedhiVYZ
gZZhigjijgVdYV;V^mVYZ;gdciZ^gV
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:Y^iVaYZXdcigViVdYZZbegZhVeVgVVZaVWdgVdYdEaVcd9^gZidgEVgi^X^eVi^kdYZ9^dch^d8ZgfjZ^gV!HVciV8ViVg^cV
:Y^iVaYZXdcigViVdYZZbegZhVeVgVVZaVWdgVdYdEaVcd9^gZidgEVgi^X^eVi^kdYZ7VggVXd!EVgVc{
Egdg^YZZaVWdgVYd!^cXaj^cYdYZhXg^dYZXZc{g^dhZdedgijc^YVYZhYZ^ckZhi^bZcid
9dXjbZcidiXc^XdhdWgZVVbea^VdYVhVea^XVZhYd;CDZbidYVVgZ\^dYV6bVoc^V!ZbZheZX^VaVdeWa^XdYZ
WV^mVgZcYV!iZcYdXdbd[dXdV{gZVYZb^XgdÒcVcVhYZWVcXdhXdbjc^i{g^dhZ\gjedhhda^Y{g^dh
EgdedhiVYZ^beaVciVdYdEgd\gVbVYZB^XgdÒcVcVhHjhiZci{kZ^hYV6bVoc^V!ZbVgi^XjaVdXdbd7VcXdYV
6bVoc^V
HjWhY^dheVgVVYZÒc^dZXVgVXiZg^oVdYZjbcdkdhjWZheVdiZgg^idg^Va!VhZgXdch^YZgVYdcVhVZheg^dg^i{g^VhYd
EgdbZhd
EaVcdYZ6dYVBZhdggZ\^dYV<gVcYZ;gdciZ^gVYdBZgXdhja!Xdb[dXdcdYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVaZYZVXdgYdXdbVh
bZiVhYdEgdbZhdZcZXZhh^YVYZhbZhdggZ\^dcV^h!XdbdhhZ\j^ciZhYdXjbZcidh/
"GZaVig^diXc^XdXdciZcYdVZhigVi\^VYZZaVWdgVdYdhegd_ZidhXdchiVciZhYdEaVcdYZ6dYVBZhdggZ\^d<gVcYZ
;gdciZ^gVYdBZgXdhja
"GZaVig^diXc^XdgZ[ZgZciZ|dÒX^cVYZXVeVX^iVdYZbjai^ea^XVYdgZheVgVVZaVWdgVdYZegd_Zidh
;gjbYZ9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYVBZhdggZ\^dYVWVX^VYdg^d>iVWVedVcV!G^dYZ?VcZ^gd
;gjbYZ9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYVBZhdggZ\^dYV8]VeVYVYVhBVc\VWZ^gVh!VÒbYZk^VW^a^oVgV
Vgi^XjaVdYVhVZhYZYZhZckdak^bZcidZbegZZcY^YVheZadhhZidgZh\dkZgcVbZciV^h!eg^kVYdhZYVhdX^ZYVYZX^k^a
;gjbYZ9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYVBZhdggZ\^dYdKVaZYd7^XdYdEVeV\V^d!XdbddW_Zi^kdYZ
egdbdkZgVXdchigjdYdXVe^iVahdX^VaZVk^VW^a^oVdYZ^c^X^Vi^kVhYZ\ZgVdYZZbegZ\dZgZcYV
;gjbYZ9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYVBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZBjXjg^!k^hVcYdVegdbdd
YZVZhYZYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa
EaVcdYZ6dYVBZhdggZ\^dYdKVaZYdG^WZ^gV$<jVgVfjZVWV!hZ\jcYdVhbZiVhYdEgd\gVbVYZEgdbddYV
HjhiZciVW^a^YVYZYZ:heVdhHjW"gZ\^dcV^h!dWZYZXZcYd|hhZ\j^ciZhZiVeVh/
"9^V\chi^Xdh^ijVX^dcVaeVgi^X^eVi^kd
"CdkdEaVcdYZ6d
"HZb^c{g^dYZkVa^YVdYdEaVcdYZ6dZbVhhZbWaZ^V$gZjc^dYdhVidgZhYVBZhdggZ\^d
"EaVcdYZ6deVgVVBZhdggZ\^dYdKVaZYdG^WZ^gV$<jVgVfjZVWV
EaVcdYZ6dYVBZhdggZ\^dBZiVYZHjaYdG^d<gVcYZYdHja
EaVcdh9^gZidgZhEVgi^X^eVi^kdhBjc^X^eV^hYZ9^dch^d8ZgfjZ^gV!H80Z7VggVXd!EG!cVXdcXZedYVhX^YVYZh\bZVh
EaVcd9^gZidgEVgi^X^eVi^kdBjc^X^eVaYZJgj\jV^VcV!G^d<gVcYZYdHja#
9dXjbZcidiXc^XdgZ[ZgZciZ|ZmZXjdYdO::$G>9:
9dXjbZcidiXc^XdXdbVhY^gZig^oZheVgVVZaVWdgVdYd9^V\chi^XdYVh6ZhZYV>chi^ijX^dcVa^YVYZYdEGH;
9^V\chi^Xd!XVYVhigdZVkVa^VdhdX^dZXdcb^XVYdEgd\gVbVEWa^Xd=^YgdV\gXdaVYZBVid<gdhhdZBVid<gdhhdYdHja
:kZcidÆ:higVi\^VhYd9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVacd7gVh^aÇ
(dHZb^c{g^dYZVegZhZciVdYVhÆ9^gZig^oZheVgVV[dgbjaVdYZedai^XVhYZYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVaZdgYZcVbZcidYd
iZgg^ig^dÇ
9>KJA<6vÀD
A^kgZid^c[dgbVi^kdhdWgZdh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h;8D!;C:!;CD!'%%&
A^kgZid^c[dgbVi^kdhdWgZdh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h;8D!;C:!;CD!gZk^hd'%%'
KYZdYdEgd\gVbV6ggVc_dEgdYji^kdAdXVa!Zb<d^{hG>9:$9;
IZmidhW{h^XdhhdWgZiZbVhZheZXÒXdh/
">cXZci^kdhÒhXV^h
"8VYZ^VhegdYji^kVhZ^cdkVdiZXcda\^XV
"HZb^{g^Yd
"CdkVhiZdg^VhYdYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa
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7VhZheVgVgZXg^VdYVHjYZcZÄEdgjbVEdai^XVYZ9ZhZckdak^bZcidHjhiZci{kZaeVgVdCdgYZhiZ
8^cXdb^a[aYZgZhhdWgZVEC9G
8^cXdb^aa^kgZidh6cdkVYZa^b^iVdYdHZb^{g^Yd!Y^hig^WjYdhVdhbjc^Xe^dhZ^chi^ij^ZhejWa^XVhZckdak^YVhcdiZbV
*%XVgi^a]VhhdWgZdH^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^hYdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^h
BViZg^Va\g{ÒXd^c[dgbVi^kdhdWgZVhBZhdggZ\^Zh
KYZd^chi^ijX^dcVaZegdbdX^dcVahdWgZdijg^hbdcVGZ\^d>ciZ\gVYVYZ9ZhZckdak^bZcidYdEdadEZigda^cVZ?jVoZ^gd
GZZY^dYda^kgdEgdedhiVYZgZZhigjijgVdYdEgd\gVbV;V^mVYZ;gdciZ^gV
8Vi{ad\dYV:medGZ\^ZhgZjc^cYdVhegdedhiVhZdhegd_ZidhYZhZckdak^Ydh!egZhiVcYdhjedgiZVddW_Zi^kdYZgZYjdYVh
YZh^\jVaYVYZhgZ\^dcV^hZXdchda^YVcYdjbh^hiZbVYZ^c[dgbVZheVgVdYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa
EjWa^XVdYZYd^ha^kgdh/
":Xdcdb^VgZ\^dcVaZjgWVcV/Xdcig^Wj^ZhiZg^XVhgZXZciZh
":meZg^cX^Vh^ciZgcVX^dcV^hYZeaVcZ_VbZcidgZ\^dcVa/a^ZheVgVd7gVh^a
>begZhhdYdEaVcdYZ9ZhZckdak^bZcidYVBZhdggZ\^dYdKVaZYd?Zfj^i^c]dc]VZBjXjg^
7daZi^b GZ\^dcVa Ä g\d ^c[dgbVi^kd YV EC9G/ && cbZgdh ejWa^XVYdh ZcigZ '%%+ Z '%&%! Xdb i^gV\Zb bY^V YZ '#%%%
ZmZbeaVgZhedgcbZgd
GZk^hiV :heVd GZ\^dcVa Ä g\d YZ Y^kja\Vd Ydh egd\gVbVh Z egd_Zidh! Xdb YZhiVfjZ eVgV hZjh gZhjaiVYdh/ ) cbZgdh
ejWa^XVYdhVeVgi^gYZ'%%,
7daZi^b>c[dgbVi^kdYVHEG/'*cbZgdhejWa^XVYdhZcigZ'%%-Z'%&%
8DDE:G6vÀD>CI:GC68>DC6A
HZb^c{g^d >ciZgcVX^dcVa ÆEdai^XVh YZ 9ZhZckdak^bZcid GZ\^dcVa/ 9ZhVÒdh Z EZgheZXi^kVh | Ajo YVh :meZg^cX^Vh YV Jc^d
:jgdeZ^VZYd7gVh^aÇ'%%+
:kZcidÆBjai^aViZgVa^hbdZ8ddeZgVd>ciZgcVX^dcVa/Cdkdh9^{ad\dhYdhEaVcdhYZ9ZhZckdak^bZcidYdCdgYZhiZÇ
:kZcidÆ>ciZ\gVhjaÄEdai^XVhYZ9ZhZckdak^bZcidYVGZ\^dHjaÇ!gZVa^oVYdZb8]VeZX!HVciV8ViVg^cV
86E68>I6vÀD9::FJ>E:HIw8C>86H
8jghdYZegd\gVbVdZ\ZhidÒcVcXZ^gVZdgVbZci{g^V
8jghdhYZXVeVX^iVdZb^c[dgb{i^XV/
"H^hiZbVhdeZgVX^dcV^h
"BVcZ_dYZWgdlhZghYZcVkZ\Vd
"<ZdggZ[ZgZcX^VbZcid
"LZWYZh^\c
"8dbejiVd\g{ÒXV
"Hd[ilVgZhYZegdYji^k^YVYZYdigVWVa]d
HZb^c{g^dYZ^ciZ\gVdYdh[jcX^dc{g^dhYVHEG
8jghdhYZXVeVX^iVdYZ\ZhidgZh
8jghdhYZ\gVb{i^XV!iZmidZgZYVd
8jghdYZ\ZgZcX^VbZcidYZg^hXdhYZbZgXVYd
8jghdYZ\ZgZcX^VbZcidYZXdbegVhZhZgk^dhcVVYb^c^higVdeWa^XV
DÒX^cVYZigVWVa]dhdWgZbjYVcVYZeVgVY^\bVcVVYb^c^higVdeWa^XV
8jghdYZY^gZ^idVbW^ZciVa
EaVcZ_VbZcid:higVi\^XdeVgVdB>
DÒX^cVhhdWgZVHjYZcZ
DÒX^cVhdWgZdHZb^{g^Yd
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DÒX^cVhdWgZ^cXZci^kdhZXgY^idheVgVdYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa
DÒX^cVhdWgZXVYZ^VhegdYji^kVhZ^cdkVZhiZXcda\^XVh
Ldg`h]dehdWgZdEaVcdYZ6d'%%*!YVHZXgZiVg^VYZEgd\gVbVhGZ\^dcV^h
DÒX^cVIXc^XVÆ>cXZci^kdhZ8gY^idhÇ
DÒX^cVIXc^XVÆ8VYZ^VhEgdYji^kVhZ>cdkVdÇ
DÒX^cVIXc^XVÆCdgYZhiZYZ:heZX^Va^hiVhÇ
DÒX^cVIXc^XVÆHjYZhiZYZ:heZX^Va^hiVhÇ
DÒX^cVIXc^XVÆHZb^{g^YdÇ
DÒX^cVIXc^XVÆ:heZX^Va^hiVhYd7C9:HÇ
DÒX^cVIXc^XVÆâg\dhEWa^XdhÇ
DÒX^cVeVgVVegZhZciVdZY^hXjhhdYdhZhijYdhZaVWdgVYdheZaV;jcYZe
:kZcidÆDÒX^cVEC9GÄGZ\^dcVa^oVdÇ
:kZcidÆDÒX^cVhdWgZEC9GZBZhdggZ\^ZhÇ
:kZcidÆ6EC9GÇ
>C;DGB6vÁ:H<:G:C8>6>H
H^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^h!bVgdYZ'%%&
H^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^h!V\dhidYZ'%%'
H^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^h!djijWgdYZ'%%'
7daZi^bYZ>cY^XVYdgZhGZ\^dcV^h!bVgdYZ'%%&
FjVYgd8dbeVgVi^kdYVh8dcY^ZhDeZgVX^dcV^hEgVi^XVYVheZadh;jcYdh;8D!;CDZ;C:XdbVEgd\gVbVd6egdkVYVeVgV
'%%'
H>8D/H^hiZbVYZ6XdbeVc]VbZcid!Bdc^idgVbZcid!<ZhidZ6kVa^VdYdEaVcd:higVi\^XdYZ9ZhZckdak^bZcidYd8Zcigd"
DZhiZ
GZaVig^dXdbbZXVc^hbdhZ^chigjbZcidhYZVXdbeVc]VbZcid!gZk^hd!VkVa^VdZVeZg[Z^dVbZcidYd;8D
GZaVig^dXdbH^hiZbVYZBdc^idgVbZcid!6XdbeVc]VbZcidZ<ZhidYZEgd_Zidh
GZYZYZ6XdbeVc]VbZcidGZ\^dcVa^oVYdYZEdai^XVh
>c[dgbVi^kdBZchVahdWgZdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ;^cVcX^VbZcid0_VcZ^gd![ZkZgZ^gd!bVgdZVWg^aYZ'%%(
FjVYgd8dbeVgVi^kd/Eg^cX^eV^hXdcY^ZhdeZgVX^dcV^hegVi^XVYVheZad;8D!;CDZ;C:!XdchiVciZhYVhEgd\gVbVZhYZ
;^cVcX^VbZcidVegdkVYVheVgVdVcd'%%(
H^hiZbVYZ>c[dgbVd<ZgZcX^VaYdhBjc^Xe^dhYVG>9:
9dXjbZcidhiXc^XdhhdWgZ^beaZbZciVdYVGZYZYZ6XdbeVc]VbZcidGZ\^dcVa^oVYdYVhEdai^XVhEjWa^XVh
GZaVig^dYZegdedh^dYZ^cY^XVYdgZheVgVbZchjgVdYVYZbVcYV!egdYjidZ^beVXidYVd[ZgiVeWa^XVYV^c[gVZhigjijgV
ZXdcb^XV/igVchedgiZ!ZcZg\^VZiZaZXdbjc^XVd
GZaVig^dYZegdedh^dYZ^cY^XVYdgZheVgVbZchjgVdYVVWgVc\cX^VZVXZhh^W^a^YVYZZY^hig^Wj^dZheVX^VaYVd[ZgiV
eWa^XVYZ^c[gVZhigjijgVZhZgk^dhcVh{gZVhYZigVchedgiZ!ZcZg\^VZiZaZXdbjc^XVd
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GZaVig^dXdciZcYdVbZbg^VYdhigVWVa]dhgZVa^oVYdhZdhgZhjaiVYdhdWi^Ydh_jcidVdB^c^hig^dYdhIgVchedgiZhhdWgZ/
"ZÒX{X^VYdh^cY^XVYdgZhZb[jcdYVY^hedc^W^a^YVYZYdhYVYdhcZXZhh{g^dh|hjVbZchjgVd
"bjYVcVh^cigdYjo^YVhcdh^cY^XVYdgZhVegZhZciVYdh
"^cY^XVYdgZhYZÒc^i^kdheVgV^YZci^ÒXVdYVhYZh^\jVaYVYZhgZ\^dcV^h!bZY^YdedgbZ^dYV^c[gVZhigjijgVgdYdk^{g^V
Zm^hiZciZZbXVYVgZ\^d
"Xg^ig^dhZZhijYdhYZbdc^idgVbZcidYVhYZh^\jVaYVYZhZXVgcX^VhgZ\^dcV^h
(dHZb^c{g^dYZVegZhZciVdYdhgZhjaiVYdhYdEgd_ZidÆ9^gZig^oZheVgVV[dgbjaVdYZedai^XVhYZYZhZckdak^bZcid
gZ\^dcVaZdgYZcVbZcidYdiZgg^ig^dÇ
Egdedh^dYZ^cY^XVYdgZhYZbZchjgVdYVYZbVcYV!YdegdYjidZYd^beVXidYZVZhYZgZ\^dcVa^oVdcVh{gZVhYZ
bZ^dVbW^ZciZ!gZXjghdhcVijgV^hZYZhZckdak^bZcid
Egdedh^dYZbdYZaV\ZbYZYVYdhXVgid\g{ÒXdhZiVWjaVgZheVgVVdg\Vc^oVdYdH^hiZbVYZ>c[dgbVZh
<ZdggZ[ZgZcX^VYVhYVH9G$<>B
Egdedh^dYZ^cY^XVYdgZhYZbZchjgVdYVVWgVc\cX^VZVXZhh^W^a^YVYZZY^hig^Wj^dZheVX^VaYVd[ZgiVeWa^XVYV
^c[gVZhigjijgVZYdhhZgk^dhZb{gZVheg^dg^i{g^VhZheZX^ÒXVYVh
>c[dgbVi^kdhig^bZhigV^hhdWgZdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ;^cVcX^VbZcid
H^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^hYZegd_ZidhWZcZÒX^VYdheZad;^cVb!;^cdg!;jcgZh!;9C:!;96
AZkVciVbZcidYVXVgiZ^gVYZVZhZYZWcijgZh_jcidVdhWVcXdhdeZgVYdgZhÄ7C7!76H6!7VcYZh
EjWa^XVdH^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^hYdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^h
GZaVig^dhhZbZhigV^hYZVkVa^VdYdh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h!^cY^k^YjVabZciZXdch^YZgVYdh;CD!;C:Z;8D!eVgVY^kZghdh
ZmZgXX^dh
H^hiZbVYZVXdbeVc]VbZcidYdh^cXZci^kdhÒhXV^hZYdh;jcYdh;^hXV^hYZ>ckZhi^bZcid
BdYZadYZVkVa^VdYdh^beVXidhYdh^cXZci^kdhÒhXV^hZ;jcYdh;^hXV^hYZ>ckZhi^bZcid
7VcXdYZYVYdh^beaVciVYd!gZjc^cYd^cY^XVYdgZhYZZmZXjddgVbZci{g^VZWVhZZhiVihi^XVYdhbjc^Xe^dhYd:cidgcdYd
9^hig^id;ZYZgVa
6kVa^VdZbdc^idgVbZcidYVZaVWdgVdYZ&)EaVcdh9^gZidgZhZbbjc^Xe^dhYVG>9:"9;
EgdedhiVYZZaVWdgVdYVgZYZYZVXdbeVc]VbZcidgZ\^dcVa^oVYdYZedai^XVheWa^XVh!cVh{gZVhYZbZ^dVbW^ZciZ!
gZXjghdhcVijgV^hZYZhZckdak^bZcidjgWVcd
EgdedhiVYZZaVWdgVdYVgZYZYZVXdbeVc]VbZcidgZ\^dcVa^oVYdYZedai^XVheWa^XVh!cVh{gZVhYZYZhZckdak^bZcidgjgVa
ZeaVcZ_VbZcidiZgg^idg^Va
GZaVig^dYZ\ZgZcX^VbZcidYVhVea^XVZhgZVa^oVYVhXdbgZXjghdhYd;8D!;C:Z;CD
GZaVig^dYZVkVa^VdYdYZhZbeZc]ddeZgVX^dcVaYd;CD!hZbZhigV^hZVcjV^h0Y^kZghdhZmZgXX^dh
GZaVig^dYZVkVa^VdYdYZhZbeZc]ddeZgVX^dcVaYd;C:!hZbZhigV^hZVcjV^h0Y^kZghdhZmZgXX^dh
GZaVig^dYZVkVa^VdYdYZhZbeZc]ddeZgVX^dcVaYd;8D!hZbZhigV^hZVcjV^h0Y^kZghdhZmZgXX^dh
9dXjbZcidiXc^XdgZ[ZgZciZVdVXdbeVc]VbZcidYVZaVWdgVdZ^beaZbZciVdYdhEaVcdh9^gZidgZhYdhbjc^Xe^dhYV
G>9:"9;
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QUADRO 11 – PNDR – PRODUTOS DO ESFORÇO INSTITUCIONAL NO
PERÍODO 2007-2010
:A67DG6vÀD9::HIJ9DH:EGDEDH>vÁ:H!EA6CDH:EGD?:IDH
EaVcdYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaHjhiZci{kZaE9GHYdM^c\j!fjZZhi{gZ[ZgZcX^VYdcdEaVcd6bVoc^VHjhiZci{kZa
E6H#>cXaj^ighXdchjaiVheWa^XVhcVgZ\^dZjbhZb^c{g^dhdWgZXVYZ^VhegdYji^kVhZb6aiVb^gV#;d^ZaVWdgVYdZb
eVgXZg^VXdbd\dkZgcdeVgVZchZ
EaVcdYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaHjhiZci{kZaeVgVVÛgZVYZ>cÓjcX^VYVGdYdk^V7G"&+(8j^VW{"HVciVgb#Dgda
XdbeaZidYdhigVWVa]dh^cXaj^VZaVWdgVdYdegeg^deaVcd0d9ZXgZidc#+#'.%$'%%,!fjZ^chi^ij^dEaVcd0V^chiVaVd
Zd[jcX^dcVbZcidYd;gjb!fjZiZkZhZiZgZjc^ZhViV\dhidYZ'%&%0ZVgZVa^oVdYdHZb^c{g^dÆEZgheZXi^kVhYV
B^cZgVdZ;dbZcid|GZXjeZgVdYZÛgZVh9Z\gVYVYVhcVÛgZVYZ>cÓjcX^VYV7G"&+(Ç!XdbdhZ\j^ciZiZb{g^d/
[dbZcid|gZXjeZgVdYZ{gZVhYZ\gVYVYVh0eZgheZXi^kVhYVVi^k^YVYZb^cZgVYdgVcddZhiZYdEVg{0ZeZgheZXi^kVhYd
egdXZhhVbZcid^cYjhig^VaYVb^cZgVdcddZhiZYdEVg{
EaVcdYZ9ZhZckdak^bZcidHjhiZci{kZaYVGZ\^dIjghi^XVYdBZ^d"CdgiZE9HGI!fjZVWVgXVVegeg^VZaVWdgVdYdeaVcd0
jbVVjY^cX^VeWa^XVcdHZcVYd;ZYZgVa0hZ^hXdchjaiVheWa^XVhcV{gZVYdeaVcd0Yd^hYZXgZidh!hZcYdfjZjbYZaZh
^chi^ij^d\gjedgZhedch{kZaeZaVZaVWdgVdYdEaVcdZdjigd!d9ZXgZidc#,#(,($'%&%!Xg^Vd8dchZa]d<ZhidgYdEaVcd
EaVcdYZ9ZhZckdak^bZcidIZgg^idg^VaHjhiZci{kZaYd6gfj^eaV\dYZBVgV_!^cXaj^cYdVegeg^VZaVWdgVdYdEaVcd0jbV
VjY^cX^VeWa^XVcdHZcVYd;ZYZgVa0X^cXdXdchjaiVheWa^XVhcV{gZVYdEaVcd0V^chiVaVdYdXdb^i\ZhidgYd[gjb
gZ\^dcVaYdEaVcdZgZjc^ZhYdXdaZ\^VYdYdYZhZckdak^bZcidiZgg^idg^VaeVgVhjV^beaZbZciVdZb_VcZ^gdYZ'%&%#
CdiZ"hZfjZZhhZEaVcdb^\gdjeVgVdegd\gVbVIZgg^ig^dhYV8^YVYVc^V!VdfjVahZ^ciZ\gdjXdbdIZgg^ig^dhYV8^YVYVc^V
YdBVgV_
Egb^dCVX^dcVaYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVa'%&%Zb]dbZcV\ZbV8Zahd;jgiVYd0eVigdX^cVYdeZadHZWgVZ!7VcXdYd
7gVh^a!7VcXdYV6bVoc^VZ7VcXdYdCdgYZhiZ!hZcYdVed^VYdedgI^X`ZiHZgk^XZh!;jciVXZ>>86#GZXZWZj(*,^chXg^Zh
k{a^YVh!hZcYd&*,cVXViZ\dg^VÆEgdYjdYd8dc]ZX^bZcidÇ0-&cVYZÆEg{i^XVh:m^idhVhYZEgdYjdZ<Zhid>chi^ijX^dcVaÇ
Z&&.ZbÆEgd_Zidh>cdkVYdgZheVgV>beaVciVdcdIZgg^ig^dÇ
HZb^c{g^dCVX^dcVahdWgZGZ\^dcVa^oVd!'%%.
HZb^c{g^dCVX^dcVahdWgZGZ\^dcVa^oVd!'%%7VhZheVgVjbVEgdedhiVYZ9ZhZckdak^bZcidZ>ciZ\gVdYV;V^mVYZ;gdciZ^gV!ZaVWdgVYdeZad<I>ciZg[ZYZgVi^kdYZ
>ciZ\gVd;gdciZ^g^V!egdedhideZad8db^iYZ6gi^XjaVd;ZYZgVi^kVYVHZXgZiVg^VYZGZaVZh>chi^ijX^dcV^hYVEgZh^YcX^V
YVGZeWa^XV!edgbZ^dYZhjVGZhdajdc#-!YZ&.$&&$'%%-!Zb'%&%
EaVcd:higVi\^XdYZ9ZhZckdak^bZcidYd8Zcigd"DZhiZ'%%,"'%'%
IgV_Zig^VYdEgd_ZidEgdYjo^g
>c^X^Vi^kVYdB>_jcidVd>7<:ZhZXgZiVg^VhZhiVYjV^hYZEaVcZ_VbZcideVgVegdbdkZgY^hXjhhdhdWgZdhXg^ig^dhcdgiZVYdgZh
YVZaVWdgVdYVhgZ\^dcVa^oVZhZhiVYjV^h!k^hVcYdVgZk^hdYdbVeVYVhbZhdZb^XgdggZ\^Zh\Zd\g{ÒXVhÒmVYVhYZhYZ
&.-.
:HIJ9DH8DB>E:6
GZVa^oVdYZZhijYdhZeZhfj^hVhcV{gZVYZYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa!VWdgYVcYdegdWaZbVhgZaVX^dcVYdh|Y^c}b^XVYZ
gZcYVYVhZXdcdb^VhYVhgZ\^ZhWgVh^aZ^gVhZdhhZjhZ[Z^idh#
:aVWdgVdYZegdedhiVYZYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVaWVhZVYVZbhZ^he^aVgZh/VVYZchVbZcidYVhZhigjijgVhegdYji^kVh0
W^cXZci^kdV^ckZhi^bZcidhfjZgdbeVbXdbdeVYgdYZgZcYVadXVa!ZheZX^VabZciZcVhgZ\^ZhbV^hZbedWgZX^YVh0X
VZhfjZ\VgVciVbVXdZhdiZgg^idg^Va!XdbYZhiVfjZeVgVdhZb^{g^YdcdgYZhi^cd0Y^cXZci^kdVdYZhZckdak^bZcidYd
VegdkZ^iVbZcid^cYjhig^VaYVW^dY^kZgh^YVYZYV6bVoc^V0ZZhigjijgVdYZXdb^ihgZ\^dcV^hYZÒgbVh!jc^kZgh^YVYZh!
ZhXdaVhiXc^XVhZ\dkZgcdadXVaeVgVdYZhZckdak^bZcidYZVZhfjZ^ciZ\gZbdhh^hiZbVhegdYji^kdh|hjc^kZgh^YVYZhZ
Vdh>;:Ih0Z[^YZci^ÒXVdYZZmeZg^bZcidhZm^idhdhZb^cXjWVYdgVhfjZedhhVbhZggVe^YVbZciZZmedhidhVdhbZgXVYdh#
8dchigjdYZjbVWVhZYZYVYdhYZXdbgX^d^cigVggZ\^dcVa#
GZÒcVbZcidYZbVig^oZhYZ^chjbd"egdYjidgZ\^dcV^h#
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9ZhZckdak^bZcidYZjbbdYZadYZZfj^aWg^d\ZgVaXdbeji{kZaeVgVVZXdcdb^VWgVh^aZ^gV!Xdbd[dgbVYZh^bjaVgZ[Z^idh
YZedai^XVhcdiZgg^ig^d#
9ZhZckdak^bZcidYZbZidYdad\^V^cY^iVeVgVbdc^idgVbZcidYdZbegZ\dcdijg^hbd!ZbXdaVWdgVdXdbdB^c^hig^dYd
Ijg^hbd!egde^X^VcYdVhhZhhdgVbZcidiXc^XdcVYZÒc^dYdheaVcdhYZVdYZhhZb^c^hig^d#
EgdYjdYZhd[ilVgZh/VH>B7gVh^aYZhZckdak^YdhdWZcXdbZcYVYV8:;ZW>eZV<:D!eVgVVc{a^hZZhiVihi^XV!
\ZgZcX^VbZcidYZYVYdh\ZdggZ[ZgZcX^VYdh!ZaVWdgVdYZbVeVhZZXdcdbZig^VZheVX^Va#
EjWa^XVdYd7daZi^bGZ\^dcVa!JgWVcdZ6bW^ZciVa#
EjWa^XVdYZYd^ha^kgdhhdWgZVY^c}b^XVYdhbjc^Xe^dhcd7gVh^aZhdWgZZXdcdb^VgZ\^dcVaZjgWVcV0ZYda^kgd
EZgheZXi^kVhYdYZhZckdak^bZcidWgVh^aZ^gd#
8dcig^Wj^deVgVV[dgbjaVdYVegdedhiVYZgZ[dgbVig^Wji{g^V!ZaVWdgVYVcdB^c^hig^dYV;VoZcYV#
6kVa^VdYdh[jcYdhXdchi^ijX^dcV^h#
>BEA6CI6vÀD:DE:G6vÀD9:EA6CDH!EGD<G6B6H:EGD?:IDH
>K:cXdcigdCVX^dcVaYZBZhdggZ\^Zh!'%%.
8^XadYZZkZcidhhdWgZdYZhZckdak^bZcidYdhjaÓjb^cZchZ!'%%.
8^XadYZZkZcidhhdWgZdYZhZckdak^bZcidYdhjaÓjb^cZchZ!'%%HZb^c{g^d>ciZ\gVcdgYZhiZ!?ddEZhhdV!'%%>>>:cXdcigdCVX^dcVaYZBZhdggZ\^Zh!?ddEZhhdV!'%%>>:cXdcigdCVX^dcVaYVhBZhdggZ\^Zh!7gVha^V!'%%,
>:cXdcigdCVX^dcVaYVhBZhdggZ\^Zh!7gVha^V!'%%+
HZb^c{g^d>ciZ\gVCdgYZhiZ!?jVoZ^gd!'%%,
;jcYdh/BVcjVaYZDg^ZciVZhÄGZcZ\dX^VdYZ9ZWcijgZh;^cVbZ;^cdgÄ'%&%
;jcYdh/BVcjVaYZEgdXZY^bZcidhDeZgVX^dcV^hÄ8ddgYZcVd"<ZgVaYZ>chigjdYZEgdXZhhdh!'%&%
BVcjVaYZEgdXZY^bZcidhDeZgVX^dcV^hÄ8ddgYZcVd"<ZgVaYZ6XdbeVc]VbZcid!6kVa^VdZ6c{a^hZ!'%&%
BVcjVaYZEgdXZY^bZcidhDeZgVX^dcV^hÄ6ed^d6Yb^c^higVi^kd!'%&%
BVcjVaYZCdgbVi^oVdIZmijVaÄ9ZeVgiVbZcidYZ<ZhidYdh;jcYdhYZ>ckZhi^bZcidh!'%&%
<j^VYZ>beaZbZciVdYdEgdYjo^gÄEgd\gVbVYZDg\Vc^oVdEgdYji^kVYZ8dbjc^YVYZh
9>KJA<6vÀD
>>BdhigVCVX^dcVaYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVa!;adg^Vceda^h!'%&%!XddgYZcVYVe$HEG
>BdhigVCVX^dcVaYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVa!HVakVYdg!'%%.
K:med7gVh^aÄ9ZhZckdak^bZcidAdXVa!ZbHVakVYdg!'%%+
KYZdYV>>BdhigVCVX^dcVaYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVa!'%&%
KYZdYV>BdhigVCVX^dcVaYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVa!'%%.
KYZdYV>BdhigVCVX^dcVaYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaÄEgd\gVbVeZfjZcVhZbegZhVh!\gVcYZhcZ\X^dh!'%%.
KYZdYZ6EAVed^VYdheZadB>!'%%.
KYZdYZ6EAVed^VYdheZadB>!'%%KYZdYVEC9G
8Vgi^a]VYdEgd\gVbVYZ9ZhZckdak^bZcidYV;V^mVYZ;gdciZ^gV
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8Vgi^a]VYdEgd\gVbVYZ9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYdHZb^{g^Yd
8Vgi^a]VYdEgd\gVbVYZEgdbddYVHjhiZciVW^a^YVYZYZ:heVdhHjW"GZ\^dcV^h
;daYZghYVhbZhdggZ\^ZhY^[ZgZcX^VYVh
;aYZgZhYdEgd\gVbVYZ9ZhZckdak^bZcidYV;V^mVYZ;gdciZ^gV
;aYZgYdEgd\gVbVYZ9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYdHZb^{g^Yd
;aYZgYdEgd\gVbVYZEgdbddYVHjhiZciVW^a^YVYZYZ:heVdhHjW"GZ\^dcV^h
EjWa^XVdhdWgZ8^cX^V!IZXcdad\^VZ>cdkVdZbjb7gVh^aYZh^\jVa
EjWa^XVdhdWgZVEgdYjd6\gdZXda\^XV>ciZ\gVYVHjhiZciVYVE6>H
EjWa^XVdhdWgZdhEgd\gVbVhYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVacdEE6'%%)"'%%,
EjWa^XVd'%VcdhYZ;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ;^cVcX^VbZcid/YZhZbeZc]ddeZgVX^dcVa!YZ'%&%
7daZi^b>cY^XVYdgZhGZ\^dcV^hÄK^\ZciZVibVgdYZ'%%&!edg*Vcdh!iZcYdVaXVcVYd'(cbZgdhejWa^XVYdh
;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hYZ;^cVcX^VbZcidÄEgd\gVbVZhVcjV^h/ejWa^XVYVhVcjVabZciZeVgVXVYVjbYZhhZh[jcYdh;8D!
;CD!;C:!YZhYZ'%%&
A^kgd6ggVc_dhEgdYji^kdhAdXV^h!Edai^XVhEWa^XVhZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaÄ6jidg:YjVgYd?dhBdciZ^gdYV8dhiV
8Vgi^a]VhdWgZVEC9G
;jcYdh;^hXV^hYZ>ckZhi^bZcidhAZ\^haVd7{h^XV8dchda^YVYV!'%&%
GZaVig^dhHZbZhigV^hYZ6i^k^YVYZhYdh;jcYdhYZ>ckZhi^bZcidÄY^kZghdhZmZgXX^dh
IZmidYZY^kja\Vd/EgdYjo^gÄDg\Vc^oVdEgdYji^kVYZ8dbjc^YVYZh
8DDE:G6vÀD>CI:GC68>DC6A
Egd_ZidYZ8ddeZgVdIXc^XVXdbV;6D!YZ&..)V'%&%
Egd_ZidYZ8ddeZgVdIXc^XVXdbd>>86!YZ'%%%VidegZhZciZ
8ddeZgVdXdbV8ZeVa$>aeZheVgVVgZVa^oVdYdh8jghdhYZ:heZX^Va^oVdZb<ZhidYd9ZhZckdak^bZcidAdXVaZ
GZ\^dcVa
8ddeZgVd^ciZgcVX^dcVaXdbVJc^d:jgdeZ^V/
"BZbdgVcYdYZ:ciZcY^bZcid7gVh^aZJc^d:jgdeZ^V'%%,
"HZbVcV:jgdeZ^VYZ8^YVYZhZGZ\^ZhDeZc9Vnh'%%,
"8dafj^d>ciZgcVX^dcVaYZ7dVhEg{i^XVhIZgg^idg^V^hcd7gVh^aZcVJc^d:jgdeZ^V'%%,
"9^kZghVhk^V\ZchYZ^ciZgX}bW^dYZWgVh^aZ^gdh|Jc^d:jgdeZ^VZYZZjgdeZjhVd7gVh^aeVgVeVgi^X^eVgYZhZb^c{g^dh!
dÒX^cVhYZigVWVa]dZk^h^iVhYZhjeZgk^hd!^cXajh^kZXdbVeVgi^X^eVdYdIg^WjcVaYZ8dciVhYVJc^d
"IghdÒX^cVhcd}bW^idYdBZbdgVcYdYZ:ciZcY^bZcid7gVh^a"Jc^d:jgdeZ^V/
 6c{a^hZYZegdedhiVhYZjbcdkdbdYZadYZ\ZhideVgVV[VhZ>>YVEC9G'%&&"'%&*
 6kVa^VdYV8ddeZgVdYd7gVh^aXdbVJc^d:jgdeZ^VZbEdai^XVGZ\^dcVa
 >c[dgbVd!VkVa^VdZVjY^idg^VYZEdai^XVhGZ\^dcV^h
EVgi^X^eVdXdbeV^cZacV:medMVc\V^!8]^cV'%&%
8dc\gZhhd>ciZgcVX^dcVaYZ\ZhidYZedai^XVhgZ\^dcV^hcdBZgXdhjaZcVJc^d:jgdeZ^V!'%%8ddeZgVdigVch[gdciZ^g^VZcigZV<j^VcV;gVcXZhV!dHjg^cVbZZdhZhiVYdhYd6bVe{!6bVodcVhZEVg{Z\dkZgcdXZcigVa
WgVh^aZ^gdcdEgd_ZidE^adid;gdciZ^g^d7gVh^a"<j^VcV;gVcXZhV
<gjedYZIgVWVa]d7^cVX^dcVa7gVh^a"EZgjhdWgZ8ddeZgVd6bVoc^XVZ9ZhZckdak^bZcid;gdciZ^g^d
GZYZ>ciZg"GZ\^dcVaeVgVV8ddeZgVdIgVch[gdciZ^g^VZ>ciZ\gVdAVi^cd"6bZg^XVcVÄ;gdciZgVh6W^ZgiVhcVigea^XZVa^VcV
ZcigZ7gVh^a!6g\Zci^cVZEVgV\jV^!ZbXdc_jcidXdbjbegd\gVbV^iVa^VcdXdbVÒc^YVYZhXdbdXdcXZ^idZdhegdeh^idhYd
Egd\gVbVYZEgdbddYd9ZhZckdak^bZcidYV;V^mVYZ;gdciZ^gV
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8db^hhdB^hiV7gVh^aZ^gd"Jgj\jV^VeVgVd9ZhZckdak^bZcidYV7VX^VYVAV\dVB^g^bH7$8AB
Egd\gVbVYZ8ddeZgVdIgVch[gdciZ^g^VeVgVd9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdYVhGZ\^ZhHjYdZhiZEVgVcVZchZZ:migZbd
DZhiZ8ViVg^cZchZYd7gVh^aZ:migZbdDg^ZciZYV6g\Zci^cVEgd[gdciZ^gV
;gjbYdhEgZ[Z^idhYdhBjc^Xe^dhA^cYZ^gdhVdAV\d>iV^ej
D7gVh^a!gZegZhZciVYdeZadB>!VijVcVXdcY^dYZdWhZgkVYdgcd8db^iYZEdai^XVhYZ9ZhZckdak^bZcidIZgg^idg^VaYV
D89:
86E68>I6vÀD9:G:8JGHDH=JB6CDH
8jghdVY^hi}cX^VYZYZhZckdak^bZcidiZgg^idg^Va!'%%,
>>8jghd^ciZgcVX^dcVaYZ\ZhidZhigVi\^XVYdYZhZckdak^bZcidadXVaZgZ\^dcVa!'%%,
Egd\gVbVYZXVeVX^iVdZbYZhZckdak^bZcidgZ\^dcVa!'%%,
H:GK>vD9:>C;DGB6vÁ:H<:G:C8>6>H
Æ>ckZci{g^dZY^V\chi^XdYVh^chi^ij^ZhegdYjidgVhYZ^c[dgbVZhZYVhY^hedc^W^a^YVYZhYZYVYdhZm^hiZciZhÇeVgVd
DWhZgkVig^dYVHjhiZciVW^a^YVYZYdEVciVcVa!'%%DWhZgkVig^dYVHjhiZciVW^a^YVYZYdEVciVcVa!'%%-
EjWa^XVdH^hiZbVYZ>c[dgbVZh<ZgZcX^V^hYdh;jcYdh8dchi^ijX^dcV^hH><#:bYZoZbWgdYZ'%%-!_{i^c]VejWa^XVYd(-
GZaVig^dhHZbZhigV^h!Zb&)VcdhYZVi^k^YVYZYZY^kja\Vd^c^ciZggjeiV
>c^X^Vi^kVheVgVVbdciV\ZbYdHC>9G6EâH'%%./
"BdYZadIZg^Xd"8dcXZ^ijVaYdHC>9GYZÒc^Yd
"BYjad>YdHC>9GYZÒc^Yd
"BYjad>YdHC>9G^beaVciVYd
"BYjad>YdHC>9GZbiZhiZ
"HZgk^YdgZhZeZg^[g^XdhYdH^hiZbVVYfj^g^YdhZ^chiVaVYdh

3.3.2.8 AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E A PNDR

O caráter transversal da PNDR, potencialmente pronunciado, faria com que ela se projetasse necessariamente sobre as políticas de outros ministérios, indicando com isso que a
questão do desenvolvimento regional não pode estar circunscrita à esfera de atuação do
Ministério da Integração Nacional, o que, se ocorresse, a debilitaria bastante.
A existência de uma escala coordenadora acima dos ministérios, representada pela CPDR
da Casa Civil da Presidência da República, poderia oferecer melhor cobertura institucional
para a transversalidade da PNDR; porém, como mostra a história curta da Política Regional,
isso também não contribuiu para que a PNDR assumisse importância estratégica como
interface das políticas setoriais. Desse caráter incompleto restou a sensação a Fernanda
Ferrácio e Vernon George, entrevistados da Sudene, de que a PNDR dialogou pouco com

145

P
PNDR

as mais importantes políticas federais setoriais. Em decorrência, se toda a força institucional das superintendências provier do MI, tal input aparecerá como insuficiente.58
Especificamente com relação às superintendências de desenvolvimento, os atores de sua
recriação não assumiram a responsabilidade da renovação e do encaminhamento de um
papel apropriado dessas superintendências à nova PNDR. Embora desejosos de que as
superintendências assumissem pleno papel no curso da implementação da PNDR, as autoridades públicas podem ter se defrontado com problemas e situações que não se mostram propícios para a transformação desejada. Por isso, resta concluir que houve quebra
da cadeia de articulações institucionais para a efetivação da PNDR.
Foi praticamente unânime a avaliação dos entrevistados de que a recriação da Sudene e
da Sudam resultou em fracasso pelo fato de se ter mantido o perfil antigo de tais superintendências, sem se ater para o fato de que a matéria mereceria inovação institucional em
consonância com o estado atual das relações federativas e articulação das atividades econômicas em escala nacional e internacional. Também ficou patente a percepção de que
o “problema institucional” enfrentado por Sudene e Sudam é bastante diferente do que
a Sudeco enfrenta no Centro-Oeste. Isso aponta para a observância de especificidades
institucionais a serem observadas no seio do resgate geral da PNDR.
Essa breve problematização da institucionalidade da PNDR mostra que colocar as agências (Sudam, Sudene e Sudeco) como um passo institucional intermediário do processo
de desenvolvimento regional é muito pouco. Elas devem atuar como um órgão federal
pleno de descentralização federal, em duas instâncias:
a) A da supervisão e integração das diversas ações federais de forma a evitar a proliferação
de “regiões” de ministérios, sem nenhuma coincidência em campo.
b) A da instalação e operação de um ordenamento institucional que permita a articulação
das ações comuns de dois ou mais estados ou de estados e municípios nas áreas prioritárias.

58 Para Vernon George, a “PNDR nem chegou a ser colocada como política de governo. Ela ficou no papel”.
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O melhor indicador de que a ação federal está integrada regionalmente deve provir da
área em questão e não dos ministérios, ainda que haja mecanismos de coordenação e
gestão federais.
As instituições macrorregionais são importantes, seja porque a escala macrorregional é
bastante importante no Brasil, seja porque aí há uma configuração política que não se
pode desprezar. Porém, falta serem legitimadas, tornando-as importantes inclusive para a
apreciação de políticas setoriais nacionais.
O episódio das superintendências configura a sensação de que houve enfrentamento
da institucionalidade da questão regional, mas apenas fazendo, no presente, o mais do
mesmo do passado, sem quase nenhuma inovação. Se isso se deve a ingerências políticopartidárias, então se poderá dizer que a Política no Brasil, se não é antidesenvolvimento, é
não pró-desenvolvimento.

3.3.2.9 COMENTÁRIOS ADICIONAIS SOBRE A GESTÃO DA PNDR

Entre as dificuldades apontadas na avaliação do PPA 2004/2007 destacam-se as seguintes:
r 2VBESPEFQFTTPBMEP.*ÊJOTVñDJFOUF
r 3FEVÉÈPQFSTJTUFOUFFHSBEBUJWBEPBQPSUFEFSFDVSTPTPSÉBNFOUÃSJPT BEFNBJTEBJSSFgularidade de liberação.
r &WFOUVBM JODBQBDJEBEF PQFSBDJPOBM F JOTUJUVDJPOBM EF BDFTTP BPT SFDVSTPT EJTQPOÎWFJT
pelos convenentes selecionados.
Vale comentar que parte dos recursos utilizados na execução dos programas da PNDR
provém de emendas de parlamentares ao OGU. Trata-se de uma fonte sob controle dos
parlamentares e que nem sempre se ajustam às necessidades e previsões da PNDR.
No caso do PDFF (código 0120), os recursos das emendas parlamentares são atribuídos
à CEF, responsável pelo gerenciamento dos projetos de infraestrutura. Nesse particular,
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o Ministério do Planejamento, na avaliação do PPA 2004-2007, entende que “o Programa
tem-se caracterizado como enorme balcão de projetos, o que não atende necessariamente
as recomendações e diretrizes da PNDR” (BRASIL. MPOG, 2008c, p. 842 – grifei):59
Problemas do PDFF apontados na avaliação do PPA 2004-2007:
r "OÈPBQSFTFOUBÉÈPEPTSFTVMUBEPTEP1SPHSBNBOÈPGPJSB[PBWFMNFOUFKVTUJñDBEB
r "JNFOTBBCSBOHËODJBUFSSJUPSJBMJNQPSUBSJBFNGPDBSBBÉÈPFNFTQBÉPTNFOPSFTFN
vez de apoiar extensa quantidade de projetos.
r "TBÉ×FTQSFDJTBNTFSFTDBMPOBEBTOPUFNQPFOPFTQBÉP EFNPEPBQSPNPWFSBFTUSVturação das sub-regiões e sua dinamização econômica, o que não foi previsto.
r /ÈPIÃFWJEËODJBEFUSBOTWFSTBMJEBEFOPEFTFOIPEP1SPHSBNB
r /ÈPFYJTUJVBFMBCPSBÉÈPEFVNQMBOPFTUSBUÊHJDP BEFTQFJUPEFBQSÓQSJBHFSËODJBNFOcionar a integração latino-americana como motivação.
Relativamente ao Produzir, em 2007, a SPR teve de fazer uso dos recursos alocados a um
Projeto de Cooperação Técnica com a FAO como recurso extremo à opção de nada realizar
naquele ano (BRASIL. MPOG, 2008c, p. 860):
A execução física do Programa em 2007 se deu com recurso do PCT FAO/UTF/
BRA/040/BRA [...]. A liberação de limites financeiros para a utilização dos recursos de
2007 ocorreu no final do exercício e sua execução física deverá ocorrer em 2008
Desconsiderada a formalidade de ser um PCT (seção 3.3.2.2.2), o Produzir, com metodologia exemplar, sendo o Programa que melhor identifica os resultados alcançados e o que
possui o melhor gerenciamento, foi fundido com outros programas, dado que a grandeza
de seus recursos era ínfima (idem):

59 O PDFF deverá transformar-se, ainda em 2011, no “PAC das Fronteiras”. Essa transformação é fruto das atividades de um Grupo de Trabalho Interfederativo instituído pelo Comitê de Articulação Federativa (CAF), em
dezembro de 2008. A proposta de desenvolvimento para a Faixa de Fronteira do Grupo foi aprovada em julho
de 2010 e gerou o decreto presidencial de 8 de setembro de 2010, que instituiu a Comissão Permanente para
o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira – CDIF. Esta Comissão veio a ser instalada em 26 de abril de
2011, sob a coordenação do MI. Segundo notícias da imprensa, não haverá recursos incrementais em relação ao já
previstos no PAC (ROTHENBURG, 2011).
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Visto que a metodologia do Produzir tem se revelado eficaz no decorrer do tempo,
a gerência decidiu fundi-lo no PPA 2008-2011 com os demais programas de desenvolvimento regional do MI. Destes programas, o Produzir é o que melhor identifica
os resultados alcançados e o que possui melhor gerenciamento. Apesar de permanecer a ausência de apuração dos indicadores, o que prejudica a identificação dos
impactos efetivamente gerados na sociedade, a metodologia adotada pelo Produzir
serve como exemplo para os demais programas de desenvolvimento regional. A
recomendação de fusão se deve, em grande parte, ao reduzido valor orçamentário
que vem sendo alocado pelo MI, o que torna o Programa insuficientemente dotado
de recursos para reverter o problema que lhe deu origem [grifei].
No caso do Promeso, nota-se que o monitoramento é dificultado pelo fato de as ações se
referirem a “áreas de baixo desenvolvimento”, em que os executores “apresentam pouca
capacitação” e à grande amplitude de sua área de atuação.
As implicações decorrentes dessa compreensão são os atrasos no cumprimento de metas,
a dificuldade de consolidação e dispersão das informações, e a limitação na adoção de
modelo adaptável às diferentes realidades (BRASIL. MPOG, 2008c, p. 875).
No aspecto orçamentário, o Programa sofre com contingenciamento, morosidade de liberação de recursos programados e recursos de emendas parlamentares que nem sempre
são aderentes à estratégia e objetivos do Programa.
Não há articulação entre os financiamentos (dos fundos) e a estratégia do Programa:
A aplicação dos recursos referentes às ações de financiamento é feita sem articulação com as ações realizadas nos espaços prioritários trabalhados pelo Promeso, não
trazendo impactos mensuráveis e observáveis para os objetivos do Programa e para
as áreas prioritárias apoiadas pelo Programa. (BRASIL. MPOG, 2008c, p. 875).

3.3.3 MONITORIA E ACOMPANHAMENTO DA PNDR E O SNDIR
[...] a grande tragédia que eu vejo na gestão pública brasileira, de um lado, é a incapacidade de manter uma sistemática de acompanhamento e avaliação sobre esse aspecto
que lhe permita resolver os abacaxis antes que eles ocorram (Galvão).

149

P
PNDR

O Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvimento Regional (SNIDR) tem sua
criação prevista pelo art. 8o do Decreto n. 6.047, de 2007,
[...] com o objetivo de monitoramento e avaliação dos planos, programas e ações
da PNDR, inclusive mediante intercâmbio de informações com os demais órgãos,
entidades da administração indireta, organizações da sociedade civil, bem como
Estados e Municípios.
Tal Sistema poderá contar, inclusive, com bases de dados que se refiram aos países limítrofes naquilo que vier a ser considerado “espaço transfronteiriço”.
Com base na criação do SNIDR e na sua gestão, o MI publicará relatórios anuais de avaliação dos planos, programas e ações da PNDR (art. 9o), que integrarão os relatórios de gestão
do MI e servirão de base para a formulação de planos, programas e ações da PNDR no
Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Passados três anos da edição do Decreto n. 6.047, o SNIDR ainda não foi implantado, embora o MI tenha tomado diversas iniciativas para sua concretização. Essa constatação é
confirmada no item 5 do relatório que deu origem ao Acórdão n. 2.919/2009, do TCU, no
qual a SDR/MI confirma que até aquele momento “não existem metas nem indicadores
formalizados”.60
O assunto implica umas quantas especificações: existência de indicadores inseridos no
PPA; acompanhamento das realizações dos programas da PNDR por meio dos indicadores; análise das consequências da ação estatal por meio dos indicadores; elaboração de
relatórios anuais e, finalmente, retroalimentação da programação pública com base nos
resultados.
A falta de resultados no caso do SNIR não deve ser traduzida como produto da inação, mas
como falta de coordenação e liderança no trato da matéria, já que foi possível identificar
ao longo das leituras e entrevistas diversas iniciativas a respeito, seja de técnicos e profissionais que têm a seu cargo o controle e acompanhamento da execução orçamentária,

60 No relatório do TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009b) também está registrado que uma das fragilidades do Promeso é não contar com nenhum instrumento para avaliação de seus resultados e não apresentar
nenhuma avaliação.
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do fluxo de aprovação de projetos e liberação de fundos de financiamento da Política,
ou das questões gerenciais dos diversos projetos e programas que integram a PNDR, seja
por iniciativa da direção das Secretarias que lidam com a Política. A transcrição abaixo
apresentada vem ao caso para mostrar que esse tipo de ação esteve e talvez ainda esteja
disseminada pelas unidades institucionais do MI que lidam com a Política. No caso, tratase de uma iniciativa da SCO:
Desenvolvimento do Sistema de Informações da Região Centro-Oeste (SICO). O
SICO terá como objetivo principal a divulgação, via internet, de dados estatísticos e
informações estratégicas que sirvam ao direcionamento das ações de redução da
pobreza e das desigualdades intrarregionais. Será útil também para a diversificação
da base produtiva regional e a divulgação de fontes de financiamento que ajudarão
na atração de investimentos diretos na Região. Trabalho em parceria com os governos estaduais e municipais para integração da base de dados.
Com respeito à inclusão de indicadores da PNDR no PPA, esclarece-se que os Programas
PDFF, Conviver, Produzir, Promeso e Promover tiveram seus indicadores incluídos no PPA
 DPNPTFNPTUSBOP2VBESP

QUADRO 11 – INDICADORES DOS PROGRAMAS DA PNDR NO PPA
2004/2007
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Porém, conforme SPI/MPOG (in TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2009a, p. 20),
r EPTDJODPQSPHSBNBTJEFOUJñDBEPTEJSFUBNFOUFDPNB1/%3 BQFOBTP$POWJWFSBQSFsenta indicadores definidos no PPA vigente [esclareço: 2008/2011];
r B41*SFDFCFVBQSPQPTUBEFPVUSPTOPWFJOEJDBEPSFT BTFSFNVUJMJ[BEPTOPTEFNBJTQSPgramas, mas tais indicadores não foram inseridos no PPA, porque faltavam elementos
que permitissem sua efetiva aplicação para efeito de sinalização das metas e do desempenho dos programas a que se referiam;
r FYJTUFPSFHJTUSPEBTNFUBTGÎTJDBTQBSBBTBÉ×FTRVFDPNQ×FNPTQSPHSBNBTSFGFSJEPT
A propósito da primeira das três transcrições acima, a SPI/MP, em seu Ofício n. 131, de 19
de agosto de 2009, dirigido ao TCU, esclarece que o SIGPlan abriga, para o ano-base 2009
(no PPA 2008/2011), “propostas de novos indicadores para quatro dos cinco programas
em tela (isto é, da PNDR). Como, entretanto, existem fragilidades relativamente à fórmula
de cálculo, unidades de medida, índice de referência e índice de previsão para o final do
PPA 2008/2011, além da rotina de apuração, eles não foram instituídos na Lei do PPA.
Com base nessas informações, o TCU (2009b, p. 21) conclui que a PNDR
[...] não conta com um conjunto de indicadores que permitam delinear objetivos
quantificados e um horizonte de prazos para o seu alcance, inviabilizando, portanto, o estabelecimento de metas a serem perseguidas pela ação governamental. Da
mesma forma, os programas que integram a PNDR não apresentam indicadores e,
por conseguinte, as metas de desempenho que deveriam estar a eles associados.
Como comprovação do estado em que se encontra o acompanhamento dos programas
da PNDR por meio de indicadores, apresenta-se a seguir, programa a programa, as razões
JOWPDBEBTQFMP.*QBSBOÈPBUFOEFSBPTSFDMBNPTQPSJOEJDBEPSFTOP11" 2VBdro 12).
Respondendo a uma série de questionamentos do TCU a propósito do monitoramento da
PNDR, a Casa Civil da Presidência da República (Ofício n. 181/SAM/CC/PR, de 19/8/2009)
diferencia o problema da seguinte maneira:
(a) Os indicadores de programas e ações da PNDR já fazem parte do PPA e estão devidamente registrados no SIGPlan.
(b) Já para a Política Regional como um todo, os indicadores ainda não foram definidos.
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Mesmo sem contar com o SNDIR, o MI, segundo a Casa Civil, monitora a evolução dos
indicadores extraídos da PNAD/IBGE, como, por exemplo, rendimento domiciliar médio e
PIB municipal.
A propósito, a Casa Civil admite que mesmo com a inequívoca redução das desigualdades
regionais no Brasil, ainda não se pode estabelecer uma relação de causalidade entre a
PNDR e as melhorias reportadas, dada a breve existência da Política (dois anos) e a dificuldade de “isolar” efeitos positivos decorrentes da PNDR:
Tal desafio não é trivial e demandará o envolvimento de atores que vão além dos
responsáveis pelas políticas regionais, como os centros de pesquisa, entidades da
sociedade civil organizada, especialistas internacionais e o próprio TCU.
QUADRO 12 – SOBRE A INEXISTÊNCIA DE INDICADORES DOS PROGRAMAS DA PNDR NO PPA 2004/2007
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Já a SDR/MI indicou ao TCU as duas providências tomadas para a implantação do SNDIR,
a saber: a contratação de consultoria para elaborar uma proposta do “módulo conceitual
piloto de conteúdo do Sistema” e a criação de um GT no MI para identificar, caracterizar,
selecionar e qualificar as ações de desenvolvimento regional a cargo do Ministério.
Relativamente à segunda iniciativa, a Portaria n. 357 do MI, de 20 de agosto de 2009, instituiu o grupo de trabalho GT/SNIDR, sob a coordenação da SPR/MI. A portaria define que
o primeiro módulo do Sistema tem como foco as ações diretamente ligadas ao Ministério
da Integração Nacional.
De setembro de 2009 a abril de 2010, o GT/SNIDR realizou cinco reuniões. Em função dos
debates por ele realizados, foi acordado que o Sistema da Codevasf (Sigec) seria tomado
como marco inicial do Módulo MI.
Na 5a reunião do GT/SNDIR, ocorrida em 17 de abril de 2010, foi apresentado o modelo
conceitual do SNIDR, concluído. A partir de então, ficou sob a responsabilidade da SDR
dar início ao processo de contratação de profissionais para a customização do Sistema da
Codevasf (Sigec), de maneira a atender aos objetivos do módulo MI do SNIDR.
Embora a previsão de que o módulo conceitual piloto de conteúdo do SNIDR em condições de teste estaria implantado em janeiro de 2010, ele só veio a ocorrer ao longo
daquele exercício.
Note-se que o MI apresentou em março de 2010, o Glossário da PNDR, como parte do módulo conceitual do SNIDR (BARBOSA, 2010).
Deve-se mencionar que, igualmente, os relatórios anuais previstos no decreto de criação
da PNDR nunca foram elaborados.
No Sumário Executivo da Nota Técnica n. 104, da SPI/MP, de 19 de agosto de 2009, encaminhada ao TCU pelo Ofício n. 131/SPI/MP, da mesma data (arquivada como parte do
processo relativo ao Acórdão TCU n. 2.919/2009; volume principal do anexo 1), constam
as seguintes informações:
Nos anexos da Lei do PPA constam informações adequadas quanto às metas físicas
das ações dos cinco programas (0120, 0757, 1025, 1047 e 1430) e dois indicadores
do Programa 1047 (propostos pelo MI): taxa de internação de pessoas com doenças
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infecciosas e parasitárias (%) e taxa da população no Semiárido atendida com rede
geral de abastecimento de água (%).
No Anexo de Metas e Prioridades das LOAs 2008 e 2009 constam informações quanto às metas físicas de nove ações associadas aos cinco programas anteriormente
mencionados.
No SIGPlan, ano-base 2009, há proposições de indicadores para quatro dos cinco
programas identificados com a PNDR. Tais indicadores, embora pertinentes, carecem de informações fundamentais para sua consistência e de rotina de apuração,
pelo que não foram ainda instituídas formalmente no PPA 2008-2011. Há o desafio
de aprimorá-los para suprir tais carências.
Acrescenta a Nota Técnica:
Todavia, há ainda fragilidades quanto à fórmula de cálculo, unidade de medida, índice de referência e índice previsto ao final do PPA 2008-2011, além da rotina de
apuração, pelo que ainda não foram instituídos na Lei do PPA.
A primeira avaliação dos programas de governo está em curso e será disponibilizada
brevemente à sociedade e ao Congresso Nacional. Ademais, registra-se a elaboração do Modelo Lógico do Programa 1025 (Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (Promeso).
A SPI/MP está construindo um marco conceitual e um guia metodológico para o
trabalho de “construção e apuração de indicadores”.
Ademais, informa que são dois os tipos de avaliação para os programas constantes do PPA
2008-2011:
r Autoavaliação, realizada pelo gerente de programa. Os resultados deveriam estar prontos
para serem enviados ao Congresso Nacional até 15 de setembro de 2009.
r Modelo lógico de programas. Um dos programas analisados foi o Promeso (1025). Segundo informações em entrevista da SPI, esse exercício foi abandonado sem que chegasse
a resultados conclusivos.
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3.4 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Basicamente, os recursos que sustentam a PNDR dividem-se naqueles destinados à manutenção de seus programas, os quais são operados pela via das transferências voluntárias
da União; nos aplicados sob a forma de financiamento ao setor produtivo e às obras de
infraestrutura e, por fim, nos incentivos fiscais. Os primeiros são tratados na seção 3.4.1 e
os demais nas subseções seguintes da presente seção.

3.4.1 ANÁLISE FINANCEIRA
Os dados financeiros apresentados nesta subseção tratam do desempenho dos programas da PNDR e foram fornecidos pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento (SPI/MP) para os efeitos da presente avaliação.
Os dados foram fornecidos em uma planilha Excel, com duas abas, a saber: “Ações_LOA” e
“Ações_RAP”. A primeira registra os valores relativos à Lei Orçamentária Anual e a segunda,
aos “restos a pagar”, sabendo-se que os “restos a pagar” aplicados em um dado exercício
referem-se a valores da Lei Orçamentária Anual de um ou mais exercícios precedentes não
aplicados nos referidos exercícios.
As mencionadas matrizes contabilizam 110.764 células, sendo 74.000 da aba “Ações_LOA”
(4.625 linhas por 16 colunas) e 36.764 da aba “Ações_RAP” (2.626 linhas por 14 colunas).
Os dados referem-se aos programas inscritos no PPA 2004-2007 e 2008-2011 a nome do
Ministério da Integração Nacional, com a seguinte especificação:
- “Ações_LOA”: 2004-2010
- “Ações_RAP”: 2005-2010.
Os comentários dizem respeito aos dados da Tabela 10, com seus diversos “blocos”, que
resume a situação detalhada pelas demais tabelas (11 a 22).
2VBOEPTFUSBUBDPNEBEPTUPUBMJ[BEPTQBSBUPEPPQFSÎPEP QBSUJDVMBSJEBEFTDPNPBTEPT
Programas 8009 (Produzir) e 1022 (Promover), que existiram sob o PPA 2004-2007, mas não
sob o PPA 2008-2011, e do Programa 1430 (Desenvolvimento Macrorregional Sustentável),
cuja situação é inversa à dos anteriores, deixam de ser tratadas individualmente.
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Todos os valores utilizados são os conhecidos como “realizados”. Em nenhum caso os recursos das emendas parlamentares puderam ser individualizados. A fonte, única, é SPI/MP.
No período 2004-2010, correspondente aos últimos sete anos, o Ministério da Integração
Nacional aplicou praticamente 138 bilhões de reais em valores correntes, em todos os seus
programas inscritos no PPA de dois quadriênios. Para que se possa aquilatar a importância
dessa massa de recursos financeiros, ela é dividida analiticamente em três categorias:
r 1SPHSBNBEF'JOBODJBNFOUPEB1/%3 RVFJODMVJPTGVOEPTDPOTUJUVDJPOBJT PTGVOEPT
de desenvolvimento, os recursos para o BNDES, entre outros, todos agrupados sob o
Programa 0902), com 83% daquele total.
r 1SPHSBNBT UÎQJDPT EB 1/%3 1%''  1SPNFTP  $POWJWFS  1SPEV[JS  1SPNPWFS  (FTUÈP EB
PNDR e Desenvolvimento Macrorregional Sustentável), com 2% do mesmo total.
r 0VUSPTQSPHSBNBTEP.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBM DPNQSBUJDBNFOUFEBNFTma quantia.
Ante tal divisão do orçamento realizado, poder-se-ia dizer que a PNDR, do ponto de vista
financeiro, praticamente se confunde com o tamanho de seu programa de financiamento,
ou se resume a ele. Essa mesma ideia reaparece de outra forma, quando comparamos,
no mesmo período (2004-2010), o Programa 0902 (R$ 114,8 bilhões) e os programas que
formam a versão stricto sensu da PNDR (R$ 2,9 bilhões). O resultado é de 40:1. Na verdade,
essa (des)proporção é ainda maior, pois os R$ 114,8 bilhões referem-se à soma de acréscimos anuais do período feita ao patrimônio dos fundos pelo Tesouro Nacional, sabendo-se
que o volume emprestado também se alimenta de outras receitas, ou seja, da quitação
dos empréstimos e do rendimento dos valores não aplicados. Ainda assim, deve ser mencionado que essa comparação envolve grandezas qualitativamente distintas, a saber, gastos com custeio e investimento dos programas da versão stricto sensu da PNDR, e aplicações reembolsáveis (empréstimos) do Programa 0902. Para superar este problema, e com
base nos dados e na argumentação do Anexo 4, informa-se a proporção entre o custo
dos subsídios dos programas de financiamento ao desenvolvimento regional (R$ 27.230
milhões, entre 2004 e 2008) e o custo da versão stricto sensu da PNDR (R$ 2.468 milhões,
entre 2004 e 2008), que corresponde a 11:1. Não é despiciendo destacar que, dos R$ 114,8
bilhões aplicados a título de empréstimos, mais da metade (52,8%, ação 0158, Tabela 23)
o é pelo BNDES. Isso é relativamente crítico, na medida em que tal aplicação não sofre o
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mesmo tipo de supervisão que o MI exerce sobre, por exemplo, as aplicações dos fundos
constitucionais.
Já a relação entre os recursos da PNDR e os dos demais programas do MI é da ordem de
1:7.
Em resumo, no âmbito do MI, tanto se poderia dizer que a PNDR está insuficientemente
equacionada (pois seus recursos para operação constituem apenas 2% do total do Ministério ou 1/7 dos outros programas ministeriais), como muito bem alavancada em recursos
para financiamento. Talvez a síntese seja a do desbalanceamento de meios.
“Restos a pagar” (RAP) não é uma fonte desprezível para os programas típicos da PNDR, já
que ao longo do período sua contribuição variou, segundo o programa, entre 20 e 31% do
que foi anualmente aplicado. O mesmo não se pode dizer do Programa 0902, cuja fração
de restos a pagar representou menos de 5% do total aplicado. Essa participação expressiva
de restos a pagar na realização orçamentária pode estar indicando grau insuficiente de
execução no exercício, seja por efeito de manejo da política fiscal por parte do Ministério
da Fazenda e do Planejamento, seja por dificuldades operacionais de execução por parte
do MI.
A realização orçamentária comparada dos programas típicos da PNDR sugere a existência
de uma hierarquia de importância entre eles. Nesse sentido, o Promeso é mais expressivo,
com 41% do total realizado. É seguido pelo Conviver e PDFF, com, respectivamente, 26%
e 11%. Na terceira posição vêm Promover, Gestão da PNDR E Desenvolvimento Macrorregional Sustentável, com valores entre 6-7%. Em último lugar, aparece o Produzir, com
menos de 0,5%. A inexpressividade desse último programa é objeto de comentário em
outra seção deste mesmo relatório.
No que se refere à evolução de gastos no período 2004-2010, a Figura 7 tende a mostrar
que, de modo geral, a PNDR alcançou um auge na parte intermediária do período considerado, para decair dramaticamente no final, a saber, em 2010, exceto para o de Financiamento, um dos poucos a apresentar certa estabilidade de aplicação ao longo de todo
o período. Com esses dados, pode-se dizer que a PNDR, em termos operativos, ingressou
numa zona de ostracismo no final do período considerado.
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FIGURA 7 – ÍNDICE DE EVOLUÇÃO DOS GASTOS DOS PROGRAMAS DA
PNDR, INSCRITOS NOS PPA 2004-2007 E 2008-2011, NO PERÍODO
2004-2010
;dciZ/7adXd>K!IVWZaV&%#

161

162

276.928.278

SOMA DA SELEÇÃO

446.763.032

14.776.696.513

0

2.127.831

137.140.183

202.233.895

132.383.848

115.964

463.762.019

228.169.817

35.950.054

131.927.920

69.490.995

331.684.831

385.567.409

19.394.370.113

0

2.593.627

143.378.715

171.752.501

118.985.379

750.000

50.762.046

181.296.292

43.858.602

136.312.569

15.768.283

18.151.099.629

17.138.764

193.126.125

125.545.916

42.001.665

'%%+

;dciZ/HE>$BE#
AD6/AZ^DgVbZci{g^V6cjVa#
CdiV/Dhegd\gVbVhbVgXVYdh[dgbVbeVgiZYdXdcXZ^idYZEC9Gstricto sensu

0

12.736.393.751

TOTAL

2.338.983

8009 (Produzir)

1430 (Macrorregional)

48.014.961

13.785.607

1036

1138

90.064.536

1029

146.604.090

47.626.215

1027

1047 (Conviver)

75.652.883

1025 (Promeso)

575.000

33.936.433

48.888.506

11.849.987.001

902 (Financeiro)

1022 (Promover)

1038

12.918.447.503

6.053.353

757 (Gestão)

1037

22.046.389

169.130.647

515

82.279.262

191.393.000

379

18.936.002

'%%*

12.342.536

'%%)

120 (PDFF)

EGD<G6B6H

386.978.837

18.463.259.230

0

2.740.797

211.676.589

41.486.851

103.100.782

0

476.380.118

370.371.467

136.209.700

232.656.619

16.668.916

15.147.736.465

41.933.174

1.032.536.309

598.268.963

51.492.480

'%%,

6CD

427.278.293

22.166.842.864

92.170.654

0

196.920.601

10.419.266

0

0

1.121.916.116

727.453.318

318.765.383

203.094.104

0

17.646.546.231

26.338.441

1.119.321.362

608.641.560

95.255.828

'%%-

55.728.161

17.722.725.510

32.613.305

0

50.499.287

658.784

0

0

229.955.348

1.150.499.426

47.211.514

9.229.949

0

15.789.438.901

12.285.123

179.102.542

220.290.332

941.000

'%%.

125.879.161

21.536.933.411

49.715.103

0

362.074.519

975.886

0

0

184.311.470

2.067.499.744

25.069.943

55.832.649

0

18.238.460.970

16.600.523

312.378.740

221.258.864

2.755.000

'%&%

2.105.123.171

126.797.221.392

174.499.062

9.801.238

1.149.704.855

574.131.273

403.358.515

1.440.964

2.540.872.724

4.815.354.600

654.691.411

844.706.693

135.864.627

109.741.716.700

142.395.767

3.337.280.556

2.047.677.897

223.724.511

HDB6

TABELA 11 – PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL INSCRITOS NO PPA 2004-2007 E
2008-2011, COM DESTAQUE PARA OS DA PNDR (VERSÃO LOA, VALOR REALIZADO EM R$ CORRENTES)

P
PNDR

PARTE III – ANÁLISE TEMPORAL E PROCESSUAL
L

TABELA 12 – PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
INSCRITOS NO PPA 2004-2007 E 2008-2011, COM DESTAQUE PARA
OS DA PNDR (VERSÃO LOA, VALOR REALIZADO EM %)
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TABELA 14 – PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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TABELA 16 – PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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TABELA 18 – PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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3.4.2 DERIVAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TAMANHO DA PNDR
Nesta seção, mostra-se a realização orçamentária da PNDR, bem como os caminhos pelos
quais ela poderia ser utilizada para fornecer uma expressão de tamanho da PNDR.
A respeito do orçamento e de sua realização financeira, três aspectos devem ser destacados. O primeiro tem a ver com o reflexo da concepção federativa incrustada na Constituição Federal em termos orçamentários. Levando em conta os recursos públicos da União,
parte da receita é transferida a estados e municípios de duas maneiras: compulsória61 e
voluntária62.
As principais transferências compulsórias (constitucionais) são o Fundo de Participação
dos Estados (FPE), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o Imposto Territorial
Rural (ITR), o Imposto sobre Operações Financeiras/Ouro (IOF-Ouro), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef ) e
o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX).
Afora esses recursos, o Governo Federal promove transferências voluntárias decorrentes
de projetos e programas de sua responsabilidade ou aos quais se associa, por meio de
convênios e outros instrumentos de emparceiramento. Os recursos colocados à disposição da PNDR enquadram-se nessa categoria.
O segundo aspecto é relativo ao modus operandi das transferências. Os recursos compulsórios seguem o rito estabelecido na Constituição e em leis regulamentadoras dos dispositivos constitucionais, fazendo com que os recursos federais sigam diretamente aos entes
federados. Já para os repasses voluntários há diversas modelagens institucionais, ficando
o grau de descentralização em função de orientações político-partidárias do Partido que

61 Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio
socioeconômico entre estados e municípios (<tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index_dinamica.
asp>).
62 Transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pela União aos estados, Distrito Federal e
municípios em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares, cuja
finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo.
Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se por transferência voluntária “a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não
decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”.
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exerce o comando do Governo Federal. Assim, enquanto em alguns casos o Governo Federal delega a execução de projetos e programas a estados e municípios, em outros, a
União executa diretamente as ações, adotando um estilo que poderia ser chamado de
centralizador. Essa segunda modalidade se justificaria para o caso daquelas obras cuja área
de execução é de competência exclusiva da União e/ou cujos impactos alcançam mais
de um ente federativo – como podem ser as ferrovias, rodovias, linhas de transmissão de
energia elétrica, entre outras. Como parte da segunda modalidade insere-se, por exemplo,
o Programa Bolsa Família, pelo qual as transferências não se destinam a entes federativos, mas diretamente aos cidadãos brasileiros selecionados. Essa variedade de situações
é percebida na abordagem da professora Edna Castro, da Universidade Federal do Pará,
entrevistada para a presente avaliação. Em sua intervenção, ela destaca o crescimento da
centralização e até do autoritarismo federal no caso da Amazônia:
[...] eu observo uma reconcentração de poder nas estratégias do Governo Federal para
a Amazônia. Não aparece, porque o discurso é um, mas as estratégias são estratégias
de concentração de poder – e poder autoritário! Isso é muito fácil de observar nas decisões da Hidrelétrica de Belo Monte, da Hidrelétrica do Madeira – Santo Antônio e Jirau
– e de vários projetos de desenvolvimento na mineração. Onde é estratégico – energia,
mineração, recursos das florestas, e agora com o mercado de carbono –, nisso há uma
concentração. Ministério de Minas e Energia tem muita força; também o Ministério do
Planejamento. Essas questões estratégicas, como a área de fronteira na Amazônia, nunca vão abrir para fronteiras regionais. Eles não vão abrir para um processo democrático
de decisão com os estados. Isso a União segura.
Diante dessa configuração, pergunta-se a professora Edna Castro:
[...] o que o Ministério de Integração vai fazer? O que uma PNDR vai fazer? Tem pouco
espaço. É necessária? Eu acho que é. Mas tem pouco espaço. Por que o que é estratégico,
é estratégico pro país. [...] a política nacional de desenvolvimento regional talvez tenha
menos alcance justamente por que ela não abriga os projetos estratégicos. [...] Você vai
fazer avaliação e você chega à conclusão que os resultados foram pífios comparativamente ao que foi pensado antes e etc. Eu acho que se encontra nessa situação a política
nacional de desenvolvimento regional.
O terceiro aspecto a destacar é o quadro atual da implantação e do aprofundamento
da Política Regional. A crer na percepção do professor Carlos Brandão, a luta contra as
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desigualdades ainda se encontra no início e age de forma muito lenta. Segundo ele,
trata-se do
[...] início de construção de um patamar mínimo de condição material de vida, de condição de cidadania, mas muito tímido ante o que o país exige.
O enfoque diacrônico flagra um determinado estado de coisas sobre a execução de políticas públicas federais, mas não uma permanência ao longo do tempo. Desta forma, seria o
caso de especular se as modalidades conhecidas no momento se reproduzirão no futuro
ou se cabe agir para alterar o status quo de tais modalidades, mesmo porque o país revela
“uma enorme capacidade de crescimento econômico” que, a persistir, exigirá novas modalidades de intervenção.
Estabelecidos esses três pontos iniciais, abre-se a discussão acerca da grandeza quantitativa da PNDR, já que o Brasil apresenta uma enorme desigualdade.
Dificilmente a PNDR será do tamanho da desigualdade no Brasil se a política regional
representar uma força antagônica à política macroeconômica. Esta é opinião de Wilson
Cano, segundo o qual, desde o governo Sarney e, mais intensivamente, desde o Plano
Real, os distintos governos “engessaram” a política macroeconômica pela forma como
combinam sua atuação com o trinômio inflação, juros e taxa de câmbio e com a abertura
do mercado ao exterior. Desse ponto de vista, a Política Regional só avança nos interstícios
que existem entre essas três “entidades”, como seria o caso da reforma agrária. Adicionaria
a educação, a inovação e tecnologia, entre outros, como lembrou a professora Tânia Bacelar. Isso se caracteriza como “inteligência do Governo Lula”.
Além de suas dimensões, a Política Regional deve ser persistente e contínua, pois ao longo
do último século, especialmente depois da industrialização, percebeu-se que a desconcentração das atividades econômicas assumiu um comportamento espasmódico, aumentando
e diminuindo (Guimarães Neto), sem poder cumprir as condições que levariam a desconcentração a uma tendência consistente e favorável à equidade. Do ponto de vista político, a longa luta pela equidade ainda não conseguiu fixar-se como uma prioridade suprapartidária.63

63 Ao que parece, a PNDR tenderá a crescer se o encaminhamento político privilegiar o desenvolvimento autocentrado na capacidade e dinâmica interna do país e a decrescer se prevalecer o aprofundamento da integração
internacional do Brasil, especialmente sob a predominância das commodities na pauta exportadora do país.
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Averiguar o tamanho da PNDR é fundamental se temos em consideração que o Brasil é
um dos países mais desiguais do mundo. Nessa situação, é inescapável dimensionar a
grandeza da PNDR para saber se seu tamanho é consistente com a dimensão da desigualdade no país.
Porém, não devemos avançar de imediato para o tema da definição do tamanho da PNDR.
É preciso que, antes, respondamos à pergunta: O que é a PNDR? Somente depois, podeSFNPTQBTTBSÆTFHVOEBRVFTUÈP2VBMPUBNBOIPEB1/%3 &QBSBUBOUP ÊOFDFTTÃSJP
explicitar o fio do argumento que permita, a um só tempo, saber o que é a Política e qual
o seu tamanho.
Estribado em sua base legal, pode-se dizer que a PNDR é o que está na lei. E sua lei é o
Decreto n. 6.047, de 2007. Esse decreto não define diretamente a PNDR; mas deixa compreender que ela está formada por:
r &OGPRVFUFSSJUPSJBM
r "SUJDVMBÉÈPJOUFSTFUPSJBM
r 0CKFUJWPT
r &TUSBUÊHJBTF
r ¦SFBTEFBUVBÉÈP
# Na escala macrorregional, prioritariamente, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sem exclusão do Sudeste e do Sul.
# Na escala sub-regional, as Mesorregiões Diferenciadas e outros espaços sub-regionais.
# Nas áreas de tratamento prioritário: Semiárido, Faixa de Fronteira e Regiões Integradas
de Desenvolvimento.
Outra informação valiosa é a forma de inserção da PNDR no PPA. No PPA 2004/2007, o
combate às desigualdades regionais e o estímulo às iniciativas locais constituem o Desafio
18 (“redução das desigualdades regionais e intrarregionais, com integração das múltiplas
escalas espaciais nacional, macrorregional, sub-regional e local, estimulando a participação da sociedade no desenvolvimento local”), o qual, por sua vez, integra o Mega Objetivo
II (“crescimento com geração de emprego e renda, ambientalmente sustentável e redutor
das desigualdades regionais”).
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Em princípio, a PNDR não deveria ter um conteúdo que a definisse. Mais do que “o que faz”,
firma-se pelo “como faz” e “onde faz”. A partir dessa compreensão da natureza da PNDR,
pode-se falar de seu tamanho. Neste particular, não há unanimidade em relação a quão
grande ou quão pequeno seja. Vejamos algumas posições a respeito para, em seguida,
firmarmos nosso ponto de vista.
Algumas das posições representam aproximações ao tamanho, mesmo porque os que se
manifestam não foram instados a tanto. Ainda que o fossem, as dificuldades nesse particular são bastante expressivas.
Tal busca do tamanho justifica-se pela posição assumida preliminarmente de que o Brasil
é um país com alto grau de desigualdade, razão por que deveria realizar um esforço de
dimensões correspondentes ao problema que enfrenta.
As próximas seções tratam das visões de diferentes órgãos sobre a PNDR, em especial
sobre seu alcance e dimensão.

3.4.1.1

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

Em resposta às indagações do TCU sobre a PNDR, a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPI/MP), menciona a transversalidade como primeiro aspecto da PNDR a ser ressaltado. Em seguida,
indica que o contexto da PNDR é amplo; envolvendo o conjunto da Administração Pública
Federal e suas interações com os entes federados no território, para arrematar na Nota
Técnica 104/SPI/MP, de 19 de agosto de 2009 (encaminhada pelo Ofício n. 131/SPI/MP,
da mesma data, ao TCU, e arquivada como parte do processo relativo ao Acórdão TCU n.
2.919/2009; volume principal do anexo 1, p. 309), que “em tese, todos os programas do PPA
2008-2011 contribuem para o atendimento dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional”.
Na medida em que “todos os programas do PPA 2008-2011” contribuem para atingir os objetivos da PNDR, territorialmente o PPA converte-se na materialidade de meios da PNDR,
no quadriênio 2008-2011. Em outras palavras, indica que a atuação do Governo Federal,
em uníssono, no quadriênio, converge para atingir os objetivos do desenvolvimento regional; com o que a PNDR assume, do ponto de vista orçamentário, o formidável e alargado tamanho do OGU, no plano anual; e do PPA, no plano plurianual. Tal posição dá por
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suposto que toda e qualquer ação do Governo Federal é favorável à desconcentração da
renda e da criação de oportunidades.
Diríamos que tal posição corresponde ao “entendimento ampliado” da PNDR, já que, mais
adiante, a SPI/MP, em seu documento, pinça do PPA 2008-2011 os programas diretamente
ligados à PNDR, que conformariam seu “entendimento estrito” de PNDR. Tais elementos
são os seguintes:
r 1SPHSBNB 1%''
r 1SPHSBNB (FTUÈPEB1PMÎUJDBEF*OUFHSBÉÈP/BDJPOBM 64
r 1SPHSBNB 1SPNFTP
r 1SPHSBNB $POWJWFS
r 1SPHSBNB %FTFOWPMWJNFOUP.BDSPSSFHJPOBM4VTUFOUÃWFM 
Esclarece-se que houve alterações na lista dos programas da PNDR que integram os PPA
F"EJGFSFOÉBÊNPTUSBEBOP2VBESP

QUADRO 13 - COMPARATIVO DOS PROGRAMAS DA PNDR
INTEGRANTES DOS PPA 2004/2007 E 2008/2011
EE6'%%)"'%%,

EE6'%%-"'%&
%&'%9ZhZckdak^bZcidYV;V^mVYZ;gdciZ^gV

&%),"8dck^kZg9ZhZckdak^bZcid>ciZ\gVYdZHjhiZci{kZaYdHZb^{g^Yd
-%%.EgdYjo^gDg\Vc^oVdEgdYji^kVYZ8dbjc^YVYZh
&%'*EgdbZhdEgdbddYVHjhiZciVW^a^YVYZYZ:heVdhHjW"GZ\^dcV^h
&%''EgdbdkZgEgdbddZ>chZgd
:Xdcb^XVYZHjW"GZ\^Zh
%,*,"<ZhidYVEdai^XVYZ9ZhZckdak^bZcidGZ\^dcVaZDgYZcVbZcidIZgg^idg^Va
Egd\gVbV&)(%"9ZhZckdak^bZcidBVXgdggZ\^dcVaHjhiZci{kZa

64 No texto, “integração nacional” abarca “desenvolvimento regional” e “ordenamento territorial”.
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Já a Secretaria de Orçamento Federal (Of. n. 19/Secad/SOF/MP, de 22/6/2009), do mesmo
Ministério do Planejamento, não incluiu o Programa 0757 na lista de recursos alocados no
Orçamento da União ao financiamento da PNDR. Ademais, adverte o TCU da possibilidade
da existência de outros programas, do conhecimento do órgão responsável, isto é, do MI:
Cabe destacar que somente o órgão responsável poderá informar a execução orçamentária com vistas ao desenvolvimento da PNDR em outras programações não nominalmente
identificadas [grifei].
Admite-se que o mencionado Programa 0757 e as emendas parlamentares fariam parte
das “programações não nominalmente identificadas”.

3.4.1.2

CASA CIVIL

Embora a Casa Civil, como os demais, não tenha sido instada a “dimensionar” a PNDR,
extrai-se de sua resposta ao TCU (Ofício n. 181/SAMC/CC/PR, de 19/8/2009), quais seriam
seus elementos constituintes da Política:
r 4VEBN
r 4VEFOF
r 1SPHSBNBTFBÉ×FTEB1/%3
r 0CSBTEFJOUFHSBÉÈPEFCBDJBTEPSJP4ÈP'SBODJTDP
r 3FWJUBMJ[BÉÈPEBCBDJBEPSJP4ÈP'SBODJTDP
r 0CSBTFTUSBUÊHJDBTEFJOGSBFTUSVUVSBIÎESJDB DPNPCBSSBHFOT BEVUPSBTFQFSÎNFUSPTEF
irrigação
r 0CSBTEB'FSSPWJB5SBOTOPSEFTUJOB
r 1BWJNFOUBÉÈPEB#3OPUSFDIP$VJBCÃ4BOUBSÊN
r (SBOEFFNQSFFOEJNFOUPEP1MBOP"NB[ÔOJB4VTUFOUÃWFM
r 1SPHSBNBTWPMUBEPTÆTNFTPSSFHJ×FTEFQSJNJEBTFNUFSNPTTPDJPFDPOÔNJDPT
r 5FSSJUÓSJPTEB$JEBEBOJB
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r 1MBOPEF%FTFOWPMWJNFOUPEP4FNJÃSJEP F
r "É×FTEP1"$"HFOEB4PDJBM
Em outro segmento de sua resposta, a Casa Civil mostra um “tamanho ampliado” da PNDR,
no que concorda com o ponto de vista da Secretaria de Planejamento e Investimentos EsUSBUÊHJDPT EP.JOJTUÊSJPEP1MBOFKBNFOUP 0SÉBNFOUPF(FTUÈP /PUB5ÊDOJDB41*.1 
EF BQFOTBBP0GÎDJPO41*.1 FYQPTUPBOUFSJPSNFOUF BPEJ[FSRVFB
<B>1/%3ÊPSJFOUBEPSBEBTQPMÎUJDBTTFUPSJBJTFTFNBUFSJBMJ[BOPTQSPHSBNBTFQSPKFtos temáticos do governo. A PNDR está expressamente associada aos instrumentos
de planejamento governamental.
"PEJ[FSRVFB1/%3TFNBUFSJBMJ[BOPTQSPHSBNBTFQSPKFUPTUFNÃUJDPT TFUPSJBJT EPHPverno vai ao encontro da posição assumida pelo Ministério do Planejamento, que, em
nota técnica, afirmou que todos os projetos do PPA contribuem para o alcance dos objetivos da PNDR.
A posição orientada a perceber uma PNDR de tamanho ampliado coloca algumas questões. Quanto a sua expressão, coincide com nossa própria posição, expressa em uma das
IJQÓUFTFT RVFBñSNBRVFB1/%3Ê EFWFTFS VNBiQPMÎUJDBWB[JBu"PTFSWB[JB EPQPOUP
de vista conceitual), seu conteúdo passa a ser, automaticamente, setorial ou temático. Afora esse aspecto, a tese do “tamanho ampliado” abona o ponto de vista ideológico – com
JNQMJDBÉ×FT QPMÎUJDBT m EF RVF B BÉÈP EP (PWFSOP 'FEFSBM Ê OFDFTTBSJBNFOUF EFTDPOcentradora ou, quando nada, não aumenta as disparidades regionais. Essa visão atribui
BTEFTJHVBMEBEFTÆBÉÈPEPNFSDBEP DBCFOEPBP&TUBEPTVBSFWFSTÈP%FWFTFPCTFSWBS
que algumas ações de governo podem manter o status quo, preservando as desigualdades (tal como taxas de juros altas para combater a inflação); outras promovem um misto
EFDPODFOUSBÉÈPEFTDPODFOUSBÉÈP BTTJN BTPCSBTEFJOGSBFTUSVUVSBOÈPUSB[FNFNTVB
NBUSJ[PSFTVMUBEPñOBMEBBQSPQSJBÉÈPTPDJBMEFTFVTCFOFGÎDJPT F QPSñN PVUSBTNBJT
que tipicamente desconcentram (manutenção da taxa inflacionária em patamares baixos,
transferência de renda para regiões e famílias mais pobres, etc.).65 Ainda sobre a mesma

65 “[...] não se pode negligenciar o fato de que as diversas tentativas de participação do Estado como articulador e
MÎEFSFNQPMÎUJDBTEFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMDPOEV[JSBNBEJTUPSÉ×FTBDJNBEPSB[PÃWFMOP#SBTJM QPJTHBSBOUJV
CFOFGÎDJPTQBSBVNBFMJUFMPDBMFNBOVUFOÉÈPEBFTUBHOBÉÈPEFTTBTSFHJ×FTu +":.&+3$30$$0  Q 
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UFTF QPEFSTFJBEJ[FS OVNSPNQBOUFSBEJDBM RVFVNBQPMÎUJDBSFHJPOBMÊEJTQFOTÃWFM KÃ
que a ação do Estado é necessariamente desconcentradora. Estariam os defensores da
Política Regional dispostos a aceitar tal tese?66
"PEJTDVUJSBFGFUJWJEBEFEB1/%3 JUFNEP0GÎDJPO4".$$$13 EF 
o ponto de vista do “tamanho ampliado” da PNDR encontra sua melhor expressão para
EBS TVTUFOUBÉÈP Æ FYJTUËODJB EF DPSSFMBÉÈP QPTJUJWB FOUSF BÉÈP EF HPWFSOP F RVFEB EB
desigualdade, ainda que o tempo relativamente curto de sua existência seja um obstáculo
para a aceitação de tal correlação, tal como afirma a Casa Civil. Embora, efetivamente, a
1/%3UFOIBTJEPJOTUJUVÎEBFN KÃFN B$1%3IBWJBiMBOÉBEPuB1/%3 DPNP
que a Política teria cinco e não dois anos em 2009.67

3.4.1.3

ORGANIZANDO O DISCURSO SOBRE O “TAMANHO DA PNDR”

&NTVBBWBMJBÉÈPEP11" P.JOJTUÊSJPEP1MBOFKBNFOUPBñSNBRVFP.*
<>UFNDPNPEJSFUSJ[NBJPSEFTVBBUVBÉÈPB1PMÎUJDB/BDJPOBMEF%FTFOWPMWJNFOUP
3FHJPOBM 1/%3 JOTUJUVÎEBQFMP%FDSFUPO EFEFGFWFSFJSPEF JOTtrumento que orienta a formulação e a implementação de grandes projetos estruUVSBOUFT WPMUBEPT B SFEVÉÈP EBT EFTJHVBMEBEFT SFHJPOBJT EP 1BÎT #3"4*- .10( 
2008d).
Considerando-se que a PNDR foi instituída no último ano do quadriênio do PPA, os avaliadores não esclarecem como a Política Regional pode ter coberto as ações do MI ao longo
EPRVBESJËOJP4FNEÙWJEB BRVFTUÈPÊEFGVOEPMFHBMKÃRVFB1/%3GPJMBOÉBEBFN 
QFMB$1%3 EB$BTB$JWJM1SPWBEJTTPÊRVFTFVTQSPHSBNBTKÃDPOTUBNEP11"
0QSPCMFNBFTUÃOBEFDMBSBÉÈPEPTQSÓQSJPTBWBMJBEPSFT RVFVTBNP%FDSFUPO EF
 DPNPSFGFSËODJBQBSBTVBBñSNBUJWB-PHP IÃVNQSPCMFNBEFDPOUSBQPTJÉÈPFOUSF
de jure e de factoOFTTBBCPSEBHFN BMJÃT KÃTVTDJUBEPOBBOÃMJTFEJBDSÔOJDBEB1/%3

66"JOEBRVFBBSHVNFOUBÉÈPVUJMJ[BEBTFKBHFOFSJDBNFOUFBQMJDÃWFMBRVBMRVFSHPWFSOP FMBNBOUÊNBWBMJEBde inclusive para governos que, de forma inequívoca, promovem a redução das desigualdades.
67 Com independência da correlação a ser estabelecida, a Casa Civil adverte que o isolamento dos efeitos positivos decorrentes da PNDR não é trivial.
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0VUSPDPNFOUÃSJPSFMFWBOUFÊPRVFEJ[SFTQFJUPÆ1/%3DPNPTFOEPBiEJSFUSJ[NBJPSuEP
.* GB[FOEPDSFSRVFB1PMÎUJDB3FHJPOBMDPCSFBÉ×FTTFUPSJBJTEP.JOJTUÊSJP DPNPEFGFTB
DJWJM PCSBTEFJOGSBFTUSVUVSBFJSSJHBÉÈP4F EFGBUP B1/%3DPNPiEJSFUSJ[NBJPSuEP.*
abarca todas essas atividades, então seria o caso de aceitar identidade entre o ente instituDJPOBM .* FBñHVSBQSPHSBNÃUJDB 1/%3 #VTDBSBJEFOUJEBEFFOUSFJOTUJUVJÉÈPFQPMÎUJDB
poderia, por um lado, ser positivo, porque levaria a que a ação institucional do órgão em
questão, o MI, estivesse de fato ordenada pelos mandamentos da PNDR; porém, para tanto, há limites a serem respeitados.
"EFNBJT EBEPRVFPDPNCBUFÆTEFTJHVBMEBEFTSFHJPOBJTFBCVTDBQPSOPWBTPQPSUVOJdades vão muito além da ação de um ministério – tanto assim que foi instaurada a CPDR
em escala hierárquica superior ao dos ministérios –, a insistência com essa identidade
enseja a formulação da tese segundo a qual a redução das desigualdades encontra-se
enfeudada no MI e, assim, refém de seu tamanho (orçamentário) e de sua importância
(política institucional).
Evidentemente, pode-se redarguir a essa tese com o argumento de que a condição de
iEJSFUSJ[NBJPSuEB1/%3QBSBP.*OÈPSFEV[PSBJPEFBÉÈPEB1PMÎUJDB3FHJPOBMBPTMJNJUFT
EBBÉÈPEP.JOJTUÊSJP*TUPÊ BDPOEJÉÈPEFiEJSFUSJ[NBJPSuOÈPFOGFVEBB1/%3OP.*&TTF
DPOUSBQPOUPÆUFTFÊFTUSJUBNFOUFWFSEBEFJSP NBT SFDPOIFÉBTF MBTUSFBEPFNCBTFMJNJUBEPSB QPJTUSBOTNJUFBTFOTBÉÈPEFRVFTPNFOUFP.*EFWFUPNÃMBDPNPiEJSFUSJ[NBJPSu
ou, ainda, que o problema das desigualdades regionais é um tema do MI.
Assim, há de se perguntar: qual a vantagem de promover a identidade entre MI e PNDR?
Se, de fato, uma característica fundamental da PNDR é a transversalidade, tal Política, desde seu nascedouro, deveria estar presente em toda e qualquer ação estatal da esfera federal, portanto, em todos e cada um dos ministérios, das estatais e das demais agências do
(PWFSOP'FEFSBM68

68 A propósito, não deve passar despercebido do observador que o posto máximo do MI vem sendo ocupado
seguidamente por políticos provenientes do Nordeste. Se o ponto de vista político-partidário é confiável para
fins de análise sobre a questão, então, a PNDR, ao se identificar com o MI, estaria se identificando com uma reHJÈP1PSNBJTRVFTFKBNFSFDFEPSBEFVNBBÉÈPFTQFDJBMEP(PWFSOP'FEFSBM FEFGBUPPÊ B1PMÎUJDB3FHJPOBM
perde amplitude e se torna propícia a apropriações inadequadas quando se identifica majoritariamente com
uma região.
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Alcançar um entendimento comum sobre essa questão é fundamental para se chegar a
VNBEFñOJÉÈPSB[PÃWFMEPiUBNBOIPuEB1/%3"CVTDBEPiUBNBOIPuEB1/%3UFNUVEP
a ver com o “tamanho” da desigualdade no país. Daí o intento de obter um número para
BRVJMBUBS B QSPQPSDJPOBMJEBEF EBT EVBT HSBOEF[BTiUBNBOIPu EB EFTJHVBMEBEF FiUBNBnho” da Política Regional.
Dadas as dificuldades para se chegar a um único número que corresponda ao “tamanho”
da PNDR, a abordagem empregada nesse texto leva em consideração três “tamanhos” de
PNDR: estrito, lato e ampliado.69
PNDR – Instrumentos (tamanho estrito)
Já o “tamanho” lato poderia ser definido como a identidade entre a PNDR e o MI:
PNDR – Instituição – MI (tamanho estendido)
1BSBTFDIFHBSBPUFSDFJSPiUBNBOIPuEB1/%3ÊOFDFTTÃSJPJOUSPEV[JSBBTTJNDIBNBEB
SFHJPOBMJ[BÉÈPEP11"3FDPOIFDFTFRVFTVBBQMJDBÉÈPBP11"ÊVNBWBOÉPFNUFSNPT
EB BÉÈP PSHBOJ[BEB EP &TUBEP QBSB P DPNCBUF ÆT EFTJHVBMEBEFT SFHJPOBJT &N UFSNPT
operacionais, algumas rubricas de gastos do PPA são associadas a um município, um estado ou a uma região. Todas as demais levam a menção “nacional”. Porém, adverte-se que a
simples marcação de gastos como “regionais” não dá a matéria como vencida. As informaÉ×FTEJTQPOÎWFJTJOEJDBNRVFPFYFSDÎDJPEFSFHJPOBMJ[BÉÈPGPJVUJMJ[BEPDPNPVNSFDVSTP
de classificação das despesas (procedimento avaliativo ex post) e que teria alcançado não
mais do que 11% de todos os recursos vinculados ao PPA. Como recurso ex post deixa de
cumprir a condição de critério orientador do planejamento governamental para o combate das desigualdades regionais e, assim, não preside a alocação de recursos (previamente
FTUBCFMFDJEPT EP(PWFSOP'FEFSBMTFHVOEPDSJUÊSJPTFTQBDJBJT
Como recurso ex ante BSFHJPOBMJ[BÉÈPBQMJDBEBBP11"EFWFSJBTFSWJTUBDPNPVNGSVUPEB
PNDR ou como produto do cadinho de ideias em se deu o resgate da Política Regional em
WJHPS4FOEPWFSEBEFJSBUBMIJQÓUFTF QPEFSTFJBTVTUFOUBSRVFBSFHJPOBMJ[BÉÈPEBBÉÈP

69 A criação de uma terceira categoria de designação da PNDR para este propósito específico não invalida nem
EFTDBSBDUFSJ[BBEVQMBWFSTÈPEB1PMÎUJDB FTUSJUPFMBUP 
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da União abarcaria todas as áreas temáticas do governo federal e, como tal, superaria os
limites estritos e formais da PNDR. Esse ponto de vista não é fruto apenas de uma reflexão
BCTUSBUBEPBWBMJBEPS'B[QBSUFEBDPNQSFFOTÈPEPUFNBSFWFMBEBQFMB/PUB5ÊDOJDBRVF
o Ministério do Planejamento encaminhou ao TCU como parte de uma auditoria do Tribunal sobre a PNDR em 2009. Desse ponto de vista, existiria um terceiro “tamanho” de PNDR,
bastante estendido, que encontra sua identidade com o PPA, ou:
PNDR – PPA (tamanho lato)
/FTTFDBTP UVEPOP(PWFSOP'FEFSBMDPOóVJSJBQBSBBSFBMJ[BÉÈPEPTPCKFUJWPTQSFDPOJ[Bdos pela PNDR. Sendo plausível tal hipótese, poder-se-ia pensar até na dispensa da PNDR
formal, porque a ela mais do que teria cumprido sua missão.
Em resumo, advoga-se que a PNDR possa ter três diferentes “tamanhos”. A opção por um
EFMFTSFWFMBSÃBFTDPMIBQPMÎUJDBTPCSFPDPNCBUFÆTEFTJHVBMEBEFTSFHJPOBJT
PNDR – Instrumentos (identidade instrumental: tamanho estrito)
PNDR – MI (identidade institucional: tamanho estendido)
PNDR – PPA (identidade estratégica: tamanho lato)
Adverte-se, entretanto, que a decisão sobre a efetividade da PNDR não se limita ao seu
“tamanho”. Embora necessária, não é uma condição suficiente. A suficiência é dada pela
qualidade intrínseca das ações governamentais, pois, como há de se convir, a ação estatal
poderá agravar as condições de desigualdade regional com sua intervenção, pois não se
pode classificá-la indefectivelmente como “pró-pobre”.

3.4.2 OS FUNDOS DE FINANCIAMENTO E OS INCENTIVOS
FISCAIS
De longe, os fundos de financiamento e os incentivos fiscais são os instrumentos mais
avaliados da PNDR. Nesta seção foi feita uma seleção dos estudos existentes para levantar
FEJTDVUJSBTQPUFODJBMJEBEFT SFBMJ[BEBTPVOÈP FPTQSPCMFNBTRVFNBJTJODJEFNOFTTB
categoria de instrumentos da PNDR.
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A título de esclarecimento, são quatro os tipos de fundos associados ao desenvolvimento
SFHJPOBMOP#SBTJM
1. Fundos Constitucionais. Atendem ao Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO).
Criados em 1988, pela Assembleia Nacional Constituinte. Fonte primária: Imposto de
Renda e IPI, sendo 20% destinado ao Norte, 20% ao Centro-Oeste e 60% ao Nordeste.
2. Fundos de Desenvolvimento. Atendem ao Norte (FDA) e ao Nordeste (FDNE). O do Centro-Oeste ainda não foi implementado. Criados em 2001, em substituição aos Fundos
de Investimento. Focados em grandes projetos de infraestrutura e serviços públicos; e
empreendimentos privados produtivos com grande capacidade germinativa de negóDJPTFEFBUJWJEBEFTQSPEVUJWBT4VBGPOUFÊP0(6
'VOEPTEF*OWFTUJNFOUP 'JOBO 'JOPS 'VOSFT 1BSBSBNEFSFDFCFSOPWPTQSPKFUPTFN
2001. Mantêm em carteira os projetos em execução. Fonte: renúncia fiscal.
'VOEPTEF*ODFOUJWPT'JTDBJT7ÃSJBTNPEBMJEBEFT0T%FDSFUPTOF EF 
definem os empreendimentos prioritários para fins dos benefícios de redução do imposto de renda e de reinvestimento.
"QSJNFJSBTFÉÈPUSB[ÆEJTDVTTÈPVNFTUVEPEFBWBMJBÉÈPRVFUFNQSFDFEËODJBIJTUÓSJDB
sobre as demais por se tratar de um estudo de avaliação que remete quase integralmente
BPQSPUPQFSÎPEPEB1/%3 VNBWF[RVFTFVTEBEPTDPSSFTQPOEFNBPQFSÎPEP
Embora os dados objetivos se refiram ao FCO e, portanto, ao Centro-Oeste, suas observações, achados e insights FODPOUSBN BQMJDBÉÈP OB NBUÊSJB SFGFSJEB ÆT SFHJ×FT /PSUF F
Nordeste, igualmente beneficiárias dos recursos dos fundos constitucionais.

3.4.2.1

AVALIAÇÃO RELATIVA AO PROTOPERÍODO: FCO

"BWBMJBÉÈPDPOEV[JEBQPS'BCSÎDJP0MJWFJSB <> USBOTDPSSFOVNQFSÎPEPEFGSBHJMJ[Bção das contas públicas, em que o conflito com a política fiscal levou a que os incentivos
de financiamento ao desenvolvimento regional fossem objeto de uma “campanha antiincentivos”.
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O autor coloca-se, política e ideologicamente, a favor dos incentivos fiscais e do financiaNFOUPEPEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM USB[FOEPÆDPMBÉÈPBJOGPSNBÉÈPEFRVFUBJTJOTUSVNFOUPTFYJTUFNiFNRVBTFUPEPTPTQBÎTFTu 0-*7&*3" ' <> Q EBEBBDPNQSFFOTÈP EF RVF OÈP IÃ DPNP EFQPTJUBS DPOñBOÉB OP QPEFS EP NFSDBEP QBSB SFEV[JS BT
desigualdades regionais.
"TQSJODJQBJTDPODMVT×FTFTUÈPSFMBDJPOBEBTBPTTFHVJOUFTQPOUPT 0-*7&*3" ' <> Q
F 
r 3FEV[JEPOÎWFMEFFñDJËODJBEPTJTUFNBJOTUJUVDJPOBMNPOUBEPQBSBHFSJSP'$0 FNRVF
o desenho institucional se apresenta desarticulado, com estrutura inoperante. Parte
JNQPSUBOUFEBTDSÎUJDBTÊEJSJHJEBBP#BODPEP#SBTJM RVFFYUSBQPMBTVBTDPNQFUËODJBT
como agente financeiro, estabelecendo regras próprias que visam a beneficiar/proteger,
prima facie, a instituição e não o programa propriamente dito.
r 'BMUBEFEJSFUSJ[FTBEFSFOUFTÆTOFDFTTJEBEFTEBSFHJÈP TFKBFNUFSNPTEFFTDBMB TFMFÉÈPEFBUJWJEBEFTñOBODJÃWFJTFBTQFDUPTMPDBDJPOBJT PRVFGB[DPNRVFBBQMJDBÉÈPEPT
SFDVSTPTTFKBDPOEV[JEBQFMBEFNBOEBDPSSFOUF
r 'SBDBEFNBOEBQPSTFVTSFDVSTPT iQPUFODJBMJEBEFTVCBQSPWFJUBEBuEP'$0 DPOGPSNF
0-*7&*3" ' <> Q NPTUSBEBOBUBCFMB Q FOBñHVSB Q FBMUPT
níveis de inadimplência gerados por um problema comum, a saber, a instabilidade da
FDPOPNJBCSBTJMFJSBÆÊQPDBEBBWBMJBÉÈP iBSNBEJMIBTEBDPOKVOUVSBFUVSCVMËODJBTEPT
NFSDBEPTñOBODFJSPTu TFHVOEPPNFTNPBVUPS Q "PDPNVOJDBSJOTUBCJMJEBEFÆT
regras de financiamento do FCO, os potenciais tomadores de crédito do Fundo se afastavam, ou, quando efetivavam operações de financiamento, terminavam por conviver
com o descasamento entre os custos do financiamento e as reais possibilidades de pagamento e liquidação dos empréstimos, o que aumentava a inadimplência (tabela 2.6,
Q NPTUSBOEPRVFFOUSFF BUBYBEFJOBEJNQMËODJBPTDJMPVFOUSF F
  0DMJNBEFJODFSUF[BRVFBGFUBWBBTPQFSBÉ×FTMFWPVBVNBiBHVEBDSJTFEFEFNBOEBQPSTFVTDSÊEJUPTFNRVFNFSHVMIPVOPCJËOJPu JEFN Q 
&TUÃWJTUPRVFQBSUFJNQPSUBOUFEPTQSPCMFNBTTPGSJEPTQFMP'$0OÈPGPJJOUSÎOTFDBÆ3FHJÈP$FOUSP0FTUFPVBTVBTFTQFDJñDJEBEFT NBTPSJHJOPVTFEBDPOKVOUVSBFDPOÔNJDB
instável e do cenário de crise na economia brasileira de então. Dessa forma, condições
conjunturais e estruturais adequadas são fundamentais para o FCO ingressar “numa nova
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etapa de expansão, em bases mais sustentáveis, e recuperar o seu papel como instrumento creditício de apoio ao desenvolvimento regional” (ibidem).
O autor aponta um interessante dilema dos gestores do Fundo em termos de mudança de
sua clientela. Diante do argumento de que o Fundo deveria privilegiar obras estruturantes
e financiamentos estratégicos, os gestores encontraram-se num dilema, pois as discussões então travadas contrapunham a necessidade de aumento do teto de financiamento
QBSB BUFOEFS B HSBOEFT PQFSBÉ×FT  Æ SFBM QPTTJCJMJEBEF EF DPODFOUSBS B DPODFTTÈP EF
DSÊEJUPF DPNJTTP EFTDBSBDUFSJ[BSBQSJODJQBMGVOÉÈPEP'VOEP RVBMTFKBBEFBMBWBODBS
a redução das desigualdades regionais. Este é um legítimo tema do financiamento do
desenvolvimento regional.
Por último, dada a grande importância da agropecuária na economia regional, o autor da
avaliação argumenta que a concentração das aplicações de seus recursos na agricultura
pode exercer a função de deslocar o FCO da figura de “fundo regional” para a de “fundo
TFUPSJBMu OPDBTPEBBHSJDVMUVSB0TEBEPTBSFTQFJUPEÈPTFOUJEPÆTVTQFJUBEPBVUPS%BT
175 mil operações contratadas entre 1989 e 2001, 96,9% destinaram-se a finalidades ruSBJT 0-*7&*3" ' <>UBCFMB* Q 1PSPVUSPMBEP PTFNQSÊTUJNPTEP'$0 RVF
representavam 8,7% do total de operações rurais por todos os bancos na região, em 1990,
passaram para 77,5%, em 1998 (idem, tabela 2.20, p. 166). Embora o autor não tenha mencionado, agrego que o risco é a perda de impacto dos recursos sobre o fortalecimento e a
USBOTGPSNBÉÈPEBTDBEFJBTEFBUJWJEBEFTQSPEVUJWBTFNHFSBM KÃRVFPQPEFSQPMBSJ[BEPS
da agricultura não é muito efetivo para tanto.

3.4.2.2 SÍNTESE DOS RESULTADOS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS

&TUBTFÉÈPUSBUBEPTBTQFDUPTNBJTEFTUBDBEPTEBBWBMJBÉÈPEPTGVOEPTDPOTUJUVDJPOBJT Æ
MV[EB1/%3$PNCBTFFN.*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> BQSFTFOUB
TFVNBTÎOUFTFEBSFBMJ[BÉÈPEPT'VOEPT$POTUJUVDJPOBJTEVSBOUFPFYFSDÎDJPEF
"OUFT ÊJNQPSUBOUFEFTUBDBSRVFBPMPOHPEPQFSÎPEP P(PWFSOP'FEFSBMSFQBTTPVBPT'VOEPT$POTUJUVDJPOBJTEF'JOBODJBNFOUP3CJMI×FTFNWBMPSFTBUVBMJ[BEPT BQSFÉPTEFEF[FNCSPEF$BCFSFTTBMUBSRVFBBSSFDBEBÉÈPDSFTDFOUFDPOUSJbuiu para o incremento médio anual em torno de 10% nos valores repassados aos Fundos
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$POTUJUVDJPOBJT .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <F> Q /FTTFTBOPT
EFFYJTUËODJB PT'VOEPT$POTUJUVDJPOBJTEF'JOBODJBNFOUPñOBODJBSBNPQFSBÉ×FT SFQSFTFOUBOEPVNNPOUBOUFEF3CJMI×FT FNWBMPSFTBUVBMJ[BEPT BQSFÉPTEF
EF[FNCSPEF&NEFEF[FNCSPEF P1BUSJNÔOJP-ÎRVJEPEPT'VOEPTSFQSFTFOUPVVNTJHOJñDBUJWPNPOUBOUFEF3CJMI×FT"JNQPSUÄODJBEPT'VOEPT$POTUJUVcionais de Financiamento para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, sob o aspecto
social, fica constatada quando se verifica a estimativa de geração e/ou manutenção de
empregos, em decorrência dos financiamentos concedidos. Desde 1989, estima-se que
foram gerados ou mantidos, nas três regiões beneficiadas, cerca de 9,5 milhões empregos
diretos e indiretos.
Dos quase 500 mil contratos firmados em 2009, cujo valor atingiu quase R$ 15 bilhões
5BCFMBTF JO.*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> PCUÊNTFBNÊEJBEF
RVBTF3NJMQPSDPOUSBUBÉÈP%FTEPCSBOEPFTUBNÊEJBTFHVOEPPQPSUFEPDPOUSBUBOUF PCTFSWBTFRVFPTHSBOEFTQSPKFUPTSFQSFTFOUBNBNJOPSJB   EPTDPOUSBUPT QPSÊN
BNBJPSJB   EPTSFDVSTPT TFOEPBNÊEJBEFDPOUSBUBÉÈPEF3 NJMI×FT WBMPSRVBTFWF[FTPEBNÊEJBHFSBMEFTTBTDPOUSBUBÉ×FT/PPVUSPFYUSFNPFTUÈPPTQFRVFOPT
FNQSÊTUJNPT DPNBNBJPSJBFTNBHBEPSBEFDPOUSBUPT   FDPN EPTSFDVSTPT 
do que se extrai como valor médio dos contratos R$ 9,5 mil, o que representa praticamenUFEPWBMPSNÊEJPHFSBM%BDPOñHVSBÉÈPEFTTFTEBEPTSFTTBMUBNEPJTBTQFDUPT
r "MUBDPODFOUSBÉÈPEFSFDVSTPTFNNÈPTEFQPVDPTDPOUSBUBEPSFT
r %JTUSJCVJÉÈP CJNPEBM EBT DPOUSBUBÉ×FT  QSPWBWFMNFOUF BKVTUBOEPTF BP QBESÈP TPDJBM
EFVNBBTTFNFMIBEBEJTUSJCVJÉÈPEFSJDPTFQPCSFT DPNPDBSBDUFSÎTUJDPWB[JPEFVNB
DMBTTFNÊEJBFYQSFTTJWB BQFOBT TÈPiUPNBEPSFTNÊEJPTu PRVF QSBUJDBNFOUF SFpresenta a nulidade de tomadores médios).
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TABELA 24 – FUNDOS CONSTITUCIONAIS – CONTRATAÇÕES SEGUNDO A
TIPOLOGIA DA PNDR, EM 2009 (VALORES EM R$ 1.000)
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TABELA 25 – FUNDOS CONSTITUCIONAIS – CONTRATAÇÕES SEGUNDO A
TIPOLOGIA DA PNDR, EM 2009 (QUANTIDADE DE OPERAÇÕES)
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/ÈP TF QPEF GB[FS VNB DSÎUJDB a priori da alocação de recursos de crédito aos projetos
maiores, pois eles podem estar destinados a “projetos estruturantes” da atividade privada,
que proporcionariam, de forma mais significativa, impactos para frente e para trás na cadeia em que se inserem; ademais de poderem aportar novas tecnologias e inovações com
capacidade de elevar a produtividade setorial nas respectivas regiões. Assim, seria prudenUFJOWFTUJHBSBCBTFNJDSPFDPOÔNJDBEBTBUJWJEBEFTñOBODJBEBTQBSB EFQPJT FTUBCFMFDFS
as consequências da concentração evidenciada.
Mas, por outro lado, é preocupante a altíssima proporção de contratos de pequena monta, pela possibilidade de configurar o apoio do Estado a formas (variadas) de subsistência,
PRVFSFEV[ ESBTUJDBNFOUF PQBQFMEPDSÊEJUPDPNPiBMBWBODBuEBQSPEVÉÈPFEJñDVMUBB
possibilidade de ascensão social dos beneficiários, já que o valor médio calculado tenderia
a afastar a presença decisiva do investimento no pacote de empréstimo, deixando quase
todo o espaço para o mero custeio.
Estando correta essa interpretação, do ponto de vista do planejamento e da avaliação
de políticas públicas, os recursos alocados pelos fundos constitucionais passariam da ruCSJDBiFDPOÔNJDBu FñDJËODJB QBSBBiTPDJBMu FRVJEBEF 7BMFBOPUBSRVF EBTPQFSBções dos fundos constitucionais são classificadas como “rural”, a maioria delas atribuídas
ao Pronaf. Se este prognóstico é consistente com os números, as atividades financiadas
não parecem dispor de sustentação ao longo do tempo, devendo ser permanentemente
amparadas por condições favoráveis.
Na distribuição dos recursos dos fundos constitucionais aplicados em 2009 segundo o
DSJUÊSJPEBUJQPMPHJBEB1/%3 EFDBEB3  3 GPSBNEFTUJOBEPTÆTÃSFBTQSJPSJUÃSJBT FOWPMWFOEP EBTPQFSBÉ×FT$IBNBBBUFOÉÈPRVFFTTFOÙNFSPñOBM   
se aproxima tanto do número de operações com mini, micro e pequenos contratantes
  RVBOUPEPVOJWFSTPEBTPQFSBÉ×FTWPMUBEBTÆÃSFBSVSBM   &TTBTHSBOEF[BT
próximas podem estar revelando que os fundos constitucionais:
r &TUÈPBMJOIBEPTDPNB1/%3OPRVFTFSFGFSFBPDSJUÊSJPHFPHSÃñDP QPJT EPTDPOUSBUPTEFTUJOBNTFÆTÃSFBTQSJPSJUÃSJBTEB1PMÎUJDB
r 6NBWF[BMJOIBEPT DPNPJOTUSVNFOUPEB1/%3 PTGVOEPTDPOTUJUVDJPOBJTTÈPMFWBEPT
a trabalhar predominantemente com pequenos contratantes (98,2%), cuja atividade é
quase toda rural (92,8%).
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A sempre delicada situação em que se encontram os mais desvalidos da nação suscita
algumas interrogações a respeito dos resultados conseguidos com os instrumentos da
PNDR, no caso específico, com os fundos constitucionais.
Em primeiro lugar, os fundos constitucionais são um dos instrumentos da Política, mas
não os únicos, ainda que considerados sumamente importantes para sua eficácia. Isto é,
a análise dos fundos constitucionais não esgota a análise dos instrumentos financeiros da
Política. Sendo assim, a abordagem aqui é parcial.
Em segundo lugar, haveria de se estabelecer um elo entre a atuação dos fundos e o âmbito em que atuam: o foco é a desigualdade entre regiões ou dentro das regiões? A proQÓTJUP TFSJBQSÓQSJPBñSNBSRVFBQSFWJTÈPDPOTUJUVDJPOBMFTUÃFOEFSFÉBEBBSFEV[JSBT
EFTJHVBMEBEFTFOUSFSFHJ×FT(BSBOUJEPTPTSFDVSTPTQBSBBTSFHJ×FT QFMPEJTQPTJUJWPDPOTUJUVDJPOBM OBPQFSBÉÈPPTGVOEPTBUVBSJBNOPDPNCBUFÆTEFTJHVBMEBEFTJOUSBSSFHJPOBJT
1PS JTTP TF BDSFEJUB RVF Ê GVOEBNFOUBM EJSJHJMPT ÆT ÃSFBT QSJPSJUÃSJBT EB 1PMÎUJDB $PNP
mencionado, os fundos estão concordes com o preceito constitucional quando o critério
ÊBQSPQPSÉÈPEFCFOFñDJÃSJPTUFSSJUPSJBMJ[BEPT0NFTNPOÈPTFQPEFEJ[FSBSFTQFJUPEB
BMPDBÉÈPFNUFSNPTEFWBMPS KÃRVFEFMFEFTUJOBTFBÃSFBTEFBMUBSFOEB DPOTJEFSBEBT
não prioritárias para a PNDR. Diante disso, como agiria política e administrativamente o
HFTUPSQÙCMJDPSFEV[JSJBPVBUÊNFTNPFMJNJOBSJBFTTBQBSDFMBEFEFTUJOBEBÆTÃSFBT
não prioritárias da PNDR ou, pelo contrário, mantê-la-ia, pois é a que se dirige aos empreendimentos mais dinâmicos e, portanto, os que melhor podem multiplicar os efeitos dos
recursos creditícios dos fundos constitucionais?70
Em terceiro lugar, deve-se considerar a divisão de funções entre os instrumentos financeiros. Assim, pode-se considerar que FNO, FNE e FCO tratam de atender aos micro, pequenos e médios produtores/empreendedores, com independência de sua situação formal;
que FDA e FDNE tratam de melhorar a competitividade das regiões por meio de grandes
obras de infraestrutura e de grandes empreendimentos; e que, por fim, os fundos de inDFOUJWPTñTDBJTEJSJHFNTFÆTFNQSFTBTGPSNBMNFOUFFTUBCFMFDJEBT

70/BSFHJÈPEFBMUBSFOEB PTQSPKFUPTDPOUSBUBEPT WBMPSNÊEJPEF3NJM TÈPTFUFWF[FTNBJPSFTRVFPT
DPOUSBUBEPTOBTSFHJ×FTQSJPSJUÃSJBT WBMPSNÊEJPEF3 NJM 
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Avançando em direção a reflexões de caráter geral, estabelece-se a hipótese de trabalho
segundo a qual a existência dos fundos com condições de financiamento favoráveis ao
EFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMSFQPVTBTPCSFVNBCSVUBMBDPNPEBÉÈPEFQPEFSOP#SBTJM RVBM
seja, a de que a existência das condições favoráveis oferecidas pelos fundos aos mutuários é
fruto das mesmas forças sociais e políticas que mantêm as mais altas taxas de juros de mercado do mundo. Assim, a alta e a baixa taxa de juros não são brotos de diferente genética;
OBTDFNEFVNBNFTNBQMBOUB%FTTBGPSNB TÈPJSNÈPTEFNBUSJ[DPNVN1PSFMB PQPEFS
FTUBCFMFDFDPOEJÉ×FTFYDMVEFOUFTFNDBSÃUFSHFSBMFJODMVEFOUFTFNDBSÃUFSMPDBMJ[BEP B
UÎUVMPEFFYDFÉÈP%FTTBGPSNB QPSSB[×FTQSPGVOEBNFOUFBSSBJHBEBT BTPDJFEBEFCSBTJMFJSBBDFJUBRVFHSVQPTFNDPOEJÉ×FTEFFYFSDFSPQPEFSFDPOÔNJDPPQUFNQPSNBOUFS
VNNPEFMPTPDJBMDVKBNBUSJ[FDPOÔNJDPñOBODFJSBDPNCJOBBMUBTUBYBTEFKVSPTQBSBP
conjunto da sociedade e baixas taxas para pequenos grupos, setores ou regiões. Tal como
FTTBTJUVBÉÈPTFBQSFTFOUB BJOUFSQSFUBÉÈPDPOWFODJPOBMÊBEFDPOGFSJSiDBSÃUFSQPTJUJWPuÆ
FYJTUËODJBEPTGVOEPTF FNDPOUSBQBSUJEB iDBSÃUFSDPOGPSNJTUBuÆTBMUBTUBYBTEFKVSPT%BÎ
OBTDF B NFOTBHFN Æ TPDJFEBEF EF RVF TÓ QPEFNPT SFBHJS BP TVCEFTFOWPMWJNFOUP OP
“varejo”, mas não no atacado, “imexível” por suposto. Ante a “interpretação positiva” (conformista) da existência e do funcionamento dos fundos – como instrumento de integração das
classes e regiões marcadas pela exclusão – impõe-se uma interpretação oposta, segundo
a qual a existência dos fundos constitui uma denúncia das altas taxas de juros praticadas
pelo mercado. A grande questão, portanto, é por que não se combate a alta taxa de juros?
Como se elude tal discussão, mantêm-se altas as taxas de juros e os fundos com condições
favorecidas.
Prosseguindo com as considerações de caráter geral, abre-se a discussão da “divisão de
USBCBMIPu FOUSF &TUBEP F TPDJFEBEF OP DPNCBUF ÆT EFTJHVBMEBEFT SFHJPOBJT %JBOUF EBT
evidências oferecidas pelos dados, seria o caso de refletir se toda a responsabilidade pela
SFEVÉÈPEBTEFTJHVBMEBEFTFQFMPFTUÎNVMPÆTPQPSUVOJEBEFTEFWFDBCFSBP&TUBEPPV
se, alternativamente, é possível acreditar que a sociedade desenvolva a capacidade de
engendrar novos processos sociais que, ao negar a reconcentração de rendas e oportuniEBEFT TFKBNUFOEFOUFTÆFRVJEBEF$BTPBDPODMVTÈPTFKBQFMBEFTDSFOÉBOBDBQBDJEBEF
da sociedade, as políticas públicas, inclusive a de desenvolvimento regional, serão forças
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que apenas impedirão que a situação piore continuamente, o que aponta para um baixo
HSBVEFTVTUFOUBCJMJEBEFOPNÊEJPFMPOHPQSB[P71

3.4.2.3 AVALIAÇÃO

DOS

FUNDOS

DE

INCENTIVOS

FISCAIS

–

1996/2005

"QPMÎUJDBEFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMOP#SBTJM EFTEFPTBOPT DPOTBHSPVDPNP
QBQFMFTUBUBMPFTUÎNVMPÆJOJDJBUJWBQSJWBEBQPSNFJPTñTDBJT SFEVÉÈPFJTFOÉÈPEFUSJCVtos e orientação para o investimento em bens de capital), além do investimento público
em infraestrutura, entre outros.
Tendo em vista a maturação da referida política e as alterações nela promovidas durante
a década de 1990, o Ministério da Integração Nacional resolveu contratar uma avaliação
EPTFGFJUPTEBSFEVÉÈPEPJNQPTUPEFSFOEBOB"NB[ÔOJBFOP/PSEFTUF JODMVTJWFQPS
SFDPNFOEBÉÈPEP5$6 PDPSSJEBEVSBOUFBQSFDJBÉÈPEBTDPOUBTEP(PWFSOPEB3FQÙCMJDB 
SFMBUJWBBPFYFSDÎDJPEF .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> 
Os incentivos fiscais foram o objeto da avaliação, com o seguinte detalhamento: isenção,
redução e reinvestimento do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis sobre os
resultados operacionais das empresas.
" BWBMJBÉÈP UBNCÊN BCPSEB BT BMUFSBÉ×FT JOUSPEV[JEBT OB QPMÎUJDB  OB EÊDBEB EF  
quando instituído o conceito de “empresa prioritária” e a troca de isenção por redução
do imposto de renda, sob a argumentação de que haveria um conflito entre a política de
EFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMFBQPMÎUJDBñTDBM3FBMJ[BEBFN BBWBMJBÉÈPFTUÃCBTFBEB
OBDPODFTTÈPEFJODFOUJWPT BJOEBFNQSB[PEFGSVJÉÈPEPEJSFJUP BPTFNQSFFOEJNFOUPT
CFOFñDJBEPTFOUSFF PRVFDPSSFTQPOEFBQMFJUPT TFOEPEB3FHJÈP
/PSUFFEB3FHJÈP/PSEFTUF JODMVJOEPQBSUFEF.JOBT(FSBJTFEP&TQÎSJUP4BOUP

716NEPTFOUSFWJTUBEPTEB%JSFUPSJBEF(FTUÈPEF'VOEPTEF%FTFOWPMWJNFOUP3FHJPOBM EB4%3 FOUFOEFRVFPT
GVOEPTOÈPTÈPFñDB[FTQBSBDPNCBUFSBQPCSF[BFODPOUSBEBOBTNJDSPSSFHJ×FTIPNPHËOFBT .3) DPNQJPSFT
DPOEJÉ×FTTPDJBJT KÃRVFOÈPFTUÈPEFTFOIBEPTQBSBBUBDBSPTGBUPSFTFTUSVUVSBJTHFSBEPSFTEFTTBNFTNBQPCSF[B
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A pergunta que orientou o estudo foi a seguinte: Os incentivos fiscais, aliados a instrumentos de financiamento, foram suficientes para promover o desenvolvimento e resolver as
desigualdades regionais?
Embora os pleitos analisados se referissem aos 10 anos entre 1996 e 2005, os autores da
BWBMJBÉÈPFTUBCFMFDFSBNVNRVBESPEFSFGFSËODJBIJTUÓSJDPEFMPOHPQSB[PQBSBPDPNportamento da renda per capita regional relativa, do qual foi possível extrair os seguintes
achados:
r &OUSFF BTSFHJ×FT/PSEFTUFF/PSUFDSFTDFSBNNFOPTRVFP#SBTJM JOEJDBOEP
aprofundamento da desigualdade regional.72
r +ÃFOUSFF BTSFHJ×FT/PSEFTUFF/PSUFDSFTDFSBNUBOUPRVBOUPPQBÎT DPNP
que foi possível manter suas posições relativas, ainda que em pior posição.
r 1PSÙMUJNP FOUSFF P/PSEFTUFFP/PSUFDSFTDFSBNNBJTRVFBNÊEJBOBcional, indicando um movimento de desconcentração regional da renda per capita no
país.

REALIZAÇÕES

O estudo informa que todos os projetos a seguir tiveram acesso aos incentivos fiscais e
RVFEFWFNBFMFTTVBFYJTUËODJB1PSUBOUP PTBVUPSFTFOUFOEFNRVFUBJTSFBMJ[BÉ×FTFTUÈP
diretamente vinculadas aos recursos obtidos da aplicação da política de incentivos fiscais
.*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> JUFN 
r 1PMPEFTPKBOPTVMEP.BSBOIÈPFOPSUFEP.BUP(SPTTP
r -JOI×FTEFUSBOTNJTTÈPEB&MFUSPOPSUF

72*TTPUBMWF[FYQMJRVFBDSJBÉÈPEP(5%/FNEFEF[FNCSPEF
73&NEFKVOIPEFGPJQSPNVMHBEBB-FJO RVFFTUBCFMFDFBTiQSJNFJSBTGPSNBTEFJODFOUJWPT
fiscais especiais”.
74 Esta melhoria engloba a “era neoliberal”, durante a qual foi feita uma revisão nos instrumentos fiscais de
JODFOUJWPFNDVSTP BTBCFS B ñNEBJTFOÉÈPñTDBMFODBNJOIBOEPTFBSFEVÉÈPÆFYUJOÉÈP C JOUSPEVÉÈPEP
conceito de “empresa prioritária” e (c) substituição das superintendências por agências.
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r Polo siderúrgico do Pará
r -JOIBTGFSSPWJÃSJBTEP.BUP(SPTTP
r 6TJOB)JESFMÊUSJDBEF-BKFBEP 5PDBOUJOT
r Polo de beneficiamento de alumínio, Maranhão
r Sistemas de telecomunicações
r Polo de fruticultura de Petrolina, Pernambuco
r Complexo hidrelétrico do São Francisco
r Polo têxtil do Ceará
r Polo gesseiro do Araripe
r 1PMPQFUSPRVÎNJDPEF$BNBÉBSJ #BIJB
r Polo metal-mecânico do Cabo, Pernambuco
r Polos agrícolas do norte do Espírito Santo
r %JTUSJUPTJOEVTUSJBJTEB"NB[ÔOJB-FHBMF/PSEFTUF

EVIDÊNCIA DE CONFLITOS DA POLÍTICA REGIONAL COM A POLÍTICA
FISCAL

Os autores identificaram um conflito potencial entre a política de desenvolvimento regional via fundos de incentivos fiscais e a política fiscal:
Nesta avaliação foi feito o registro de conflito entre desenvolvimento regional
$' BSU fo JODJTP*** FPDPOUSPMFEPJNQBDUPñTDBMOBTDPOUBTQÙCMJDBT -FJO
 
Teriam criado o conflito as orientações fiscais de eliminar as isenções, de circunscrever os
CFOFGÎDJPTBFNQSFTBTEFUFSNJOBEBTFEFñYBSVNQSB[PQBSBGSVJÉÈPEPTJODFOUJWPT PV
seja, sempre que se “apertam” as condições em termos fiscais, gera-se uma oposição ao
preceito constitucional do desenvolvimento regional. Todavia, segundo os autores, o conóJUPGPJTVQFSBEP FN DPNBFEJÉÈPEB.FEJEB1SPWJTÓSJBO RVFFTUFOEFV
BSFEVÉÈPEFEP*3BUÊ
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OS INCENTIVOS E A TIPOLOGIA DA PNDR

5BOUPOB"NB[ÔOJBRVBOUPOP/PSEFTUF TÈPBTNJDSPSSFHJ×FTEFBMUBSFOEBBTNBJTCFOFñDJBEBTDPNPTJODFOUJWPTñTDBJT-Ã  EPTNVOJDÎQJPTJOUFHSBOUFTEBTNJDSPSSFHJ×FT
EFBMUBSFOEBDPOUBSBNDPNUBJTCFOFGÎDJPTBRVJ GPSBN 5BNCÊNÊGBUPDPNVNÆT
EVBTNBDSPSSFHJ×FTPQPVDPJODFOUJWPMFWBEPÆTSFHJ×FTDMBTTJñDBEBTDPNPEFCBJYBSFOEBOB"NB[ÔOJB  EFTFVTNVOJDÎQJPTOP/PSEFTUF   5BCFMB 

TABELA 26 – MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM INCENTIVOS FISCAIS,
SEGUNDO A TIPOLOGIA DA PNDR; 1996-2005 (ENTRE PARÊNTESES,
VALOR EM PERCENTUAL)
6B6OãC>6

CDG9:HI:

HDB6

I>EDAD<>6
EC9G

IDI6A6

>C8:CI>K69DH7

IDI6A8

>C8:CI>K69DH9

IDI6A:

>C8:CI>K69DH;

7V^mVgZcYV

&&-

)(!)

*.,

,.&(!'

,&*

-(&&!+

:hiV\cVYV

&..

'.&)!+

+-)

&+('(!-

--(

&.''&!,

9^c}b^XV

'&-

&--!(

+**

.(&)!'

-,(

&&&&'!,

6aiVgZcYV

*(

&-()!%

*&

)&-%!)

&%)

*.*+!,

IDI6A

*--

+.&&!,

&.-,

(,+&-!.

'*,*

))*&,!(

;dciZ/B>C>HIwG>D96>CI:<G6vÀDC68>DC6A!P'%%,XRiVWZaV*#

*TTPGB[DPNRVFBTEJGFSFOUFTSFHJ×FT TFHVOEPBUJQPMPHJBEB1/%3 FTUFKBNTVCSFQSFsentadas ou sobrerrepresentadas (Tabela 27).
TABELA 27 – INCENTIVOS FISCAIS – DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE DE
MUNICÍPIOS SEGUNDO A TIPOLOGIA DA PNDR CONFRONTADA COM A
DISTRIBUIÇÃO DOS QUE RECEBERAM INCENTIVOS FISCAIS, DURANTE
1996-2005, NA AMAZÔNIA E NO NORDESTE SOMADOS
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A soma dos municípios das microrregiões de baixa renda, estagnadas e dinâmicas (as
DPOTJEFSBEBTQSJPSJUÃSJBTQFMB1/%3 OB"NB[ÔOJBFOP/PSEFTUFBMDBOÉBEFUPEPT
os municípios; já seus municípios incentivados representam 87%, o que é um valor alto,
porém inferior ao da representatividade dos municípios no total. Por outro lado, enquanto
PTNVOJDÎQJPTEFBMUBSFOEBDPSSFTQPOEFNBEPUPUBMEFNVOJDÎQJPTPTEFTTBDBUFHPSJBDPNJODFOUJWPTBMDBOÉBN PRVFNPTUSBTVBTPCSFSSFQSFTFOUBÉÈPOBDBQUBÉÈPEF
incentivos.
/ÈPTFQPEF FNQSJODÎQJP DPOEFOBSBDPODFOUSBÉÈPEPTJODFOUJWPTFN[POBTNBJTSJDBT
EP/PSEFTUFFEB"NB[ÔOJB iPTJODFOUJWPTTFDPODFOUSBNFNNVOJDÎQJPTEFBMUBDPODFOUSBÉÈPEFBUJWJEBEFQSPEVUJWBu¢DG.*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> Q
 QPJTQPEFNTFSWJTUPTDPNPJOEVUPSFTEBSFPDVQBÉÈPFYQBOTÈPEPFTQBÉPHFPHSÃñDPSFHJPOBMQFMBBUJWJEBEFFDPOÔNJDBQSFEPNJOBOUFPVJOPWBEPSB*TTPTFUPSOBSJBHSBWF
RVBOEPBBUJWJEBEFFDPOÔNJDBFTUJWFTTFDPODFOUSBEBOBTSFHJ×FTNFUSPQPMJUBOBT

TABELA 28 – INCENTIVOS FISCAIS – DISTRIBUIÇÃO DA QUANTIDADE
DE MUNICÍPIOS SEGUNDO O ÍNDICE IDH CONFRONTADA COM A
DISTRIBUIÇÃO DOS QUE RECEBERAM INCENTIVOS FISCAIS, DURANTE
1996-2005, NA AMAZÔNIA E NO NORDESTE SOMADOS
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Nesse caso, a quantidade de municípios incentivados segue, aproximadamente, a distriCVJÉÈPEPTNVOJDÎQJPTTFHVOEPBTDMBTTFTEP*%)*TUPÊ BNBJPSDMBTTFEFNVOJDÎQJPT
DPN*%)NÊEJP DPN EFQBSUJDJQBÉÈP ÊBRVF UBNCÊN SFDFCFNBJTJODFOUJWPT
  $PNPTFUSBUBEFVNBDMBTTFEPNJOBOUF RVBTFFYDMVTJWB PTWBMPSFTEBTPVUSBT
classes é muito baixo; ainda assim, há uma inversão entre a quantidade relativa de muniDÎQJPTDPNCBJYPFBMUP*%)FDPNJODFOUJWPTSFDFCJEPT/FTTFDBTP PTNVOJDÎQJPTDPN
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QJPS*%)FTUÈPTVCSFQSFTFOUBEPTFOUSFPTJODFOUJWBEPTFPTNVOJDÎQJPTDPNNFMIPS*%)
estão sobrerrepresentados (Tabela 28).

CONCLUSÕES E ESPECULAÇÕES

Embora os autores aceitem uma relação causa-efeito entre incentivos e renda per capita
(“os instrumentos, a partir da década de 1960, foram fundamentais para a [...] redução das
desigualdades regionais [...]”), deve-se frisar que o máximo que se poderia concluir, com
base na metodologia, é a existência de uma correlação entre as variáveis, mas não de causalidade, já que falta ao estudo um modelo que evidencie tal relação orgânica e dê conta
de sua correspondência em termos de magnitude.
Consequentes com os desafios impostos pela desigualdade regional, os autores aceitam
que tanto as alterações na distribuição de renda quanto do emprego inter-regional ainda
TÈPiUÎNJEBTu .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> $PODMVTÈP Q 
JNQPSUBOUFBTTJOBMBSRVFPTBVUPSFTJEFOUJñDBSBNtrade off entre desenvolvimento regional e políticas fiscais quando aquele é apoiado em isenções, reduções e estímulos fiscais,
especialmente se e quando prepondera o equilíbrio das contas públicas e o superávit
QSJNÃSJPEP(PWFSOP'FEFSBM EFRVFNPSJHJOBBNBJPSQBSUFEPTSFDVSTPTñTDBJTQBSBDPOsolidar a política do desenvolvimento regional.
Ademais, os autores identificam como função dos incentivos fiscais evitar o aumento das
desigualdades (“os incentivos fiscais [foram] bastante positivos [...] para evitar que aumentassem as desigualdades regionais [...]), com o que renunciam a postular que tais incentiWPTTFKBNiTVñDJFOUFTQBSBSFTPMWFSBTEFTJHVBMEBEFTSFHJPOBJTFTPDJBJTu .*/*453*0%"
*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <D> 5BOUPBTTJNRVF NFTNPBQÓTBJOTUBMBÉÈPEFUBOUPT
QPMPT QFSTJTUFNBTEFTJHVBMEBEFTTPDJBJTFFDPOÔNJDBTFOUSFSFHJ×FT*TTPPTMFWBBDMBTsificar a política de incentivos fiscais como fruto de uma “concepção antiga”, incompatível
com a atualidade da PNDR. Fogem a esse enquadramento os recursos originários da depreciação acelerada, dos fundos constitucionais e dos fundos de desenvolvimento, que
privilegiam as microrregiões de menor renda e menor crescimento.
O problema estaria em que ao servirem ao capital privado, os instrumentos deixam uma
grande lacuna na “melhoria das condições de atração locacional de investimento” (idem)
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Para os autores, o desenvolvimento regional é um desafio que ultrapassa o raio de ação
dos incentivos fiscais e financeiros:
3FTPMWFSBEFTJHVBMEBEFSFHJPOBMWBJBMÊNEFSFEV[JSEFTJHVBMEBEFT<><1BSBTFVTVcesso a Política Regional deve estabelecer] um ordenamento que identifique fatores
de produção, características específicas e vantagens comparativas no processo da
opção de investimentos no mercado regional (idem, p. 5).
As políticas que buscam o desenvolvimento regional têm que incentivar a formação
de polos produtivos, dando aos investidores condições semelhantes de logística e
EFJOGSBFTUSVUVSBFNDPNQBSBÉÈPÆTSFHJ×FTNBJTSJDBT EPDPOUSÃSJP BTNFEJEBTEF
governo não atingirão o objetivo em sua plenitude (idem).
6NUFNBQPVDPBQSFDJBEPFNRVBTFUVEPRVFTFSFGFSFÆ1/%3UBNCÊNBRVJQBTTBBP
largo da análise, qual seja, o de diferenciar os efeitos da política regional sobre desigualEBEFT NBDSPSSFHJPOBJT SFMBUJWBNFOUF ÆT EFTJHVBMEBEFT JOUSBSSFHJPOBJT5VEP JOEJDB RVF
os incentivos fiscais evitam o aprofundamento das desigualdades inter-regionais, como
também podem aumentar as desigualdades intrarregionais.
Por fim, com base nos resultados obtidos, os autores propõem a “reformulação da conDFQÉÈP EPT JOTUSVNFOUPT ñTDBJT F ñOBODFJSPT Æ EJTQPTJÉÈP EB 1/%3  UPSOBOEPPT NBJT
BEFSFOUFTÆ1PMÎUJDBu JEFN PRVFJODMVJPJOWFTUJNFOUPFNJOGSBFTUSVUVSBEFQFRVFOPF
médio porte, em CT&I, em qualificação da força de trabalho, em assistência técnica e em
governança e fortalecimento institucional das instâncias representativas da Federação.

3.5 O FNDR E A NATUREZA DA PNDR
Um fundo de recursos para a Política Regional é um tema bastante assentado na União EuSPQFJBF DSFFNNVJUPT QBSBP#SBTJM DPNPEFSFTUPQBSBRVBMRVFSQBÎTRVFQSBUJRVFVNB
política regional. Na base do reconhecimento de sua necessidade está a ideia simples de
RVFTFNEJOIFJSPOÈPTFGB[VNBQPMÎUJDB QPJTTFNFMFRVBMTFSJBBBUSBUJWJEBEFEB1PMÎUJDB
3FHJPOBM 0#SBTJMKÃEJTQ×FEPTGVOEPTDPOTUJUVDJPOBJTFEPTGVOEPTEFEFTFOWPMWJNFOUP
para a PNDR. As autoridades públicas da Política Regional querem unificá-los e ampliar os
recursos.
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)ÃWÃSJBTCBSSFJSBTBTFSFNVMUSBQBTTBEBTQBSBTFDIFHBSBVNñOBMGFMJ[OFTTFQBSUJDVMBS
Em primeiro lugar, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) não será voUBEPÆQBSUFEFWFGB[FSQBSUFEFVNBSFGPSNBñTDBMFUSJCVUÃSJB RVFP#SBTJMTÓUFNUJEPB
DBQBDJEBEFEFGB[FSFNÊQPDBTEFDSJTFPVUSBOTJÉÈP F/FN')$OFN
-VMBBñ[FSBN OFNBBUVBMQSFTJEFOUFNPTUSPVÄOJNPFNDPOEV[JMB
Na economia, a crise mundial ainda está na agenda com seus desdobramentos, não havendo, ainda, como divisar seu fim; no país, os instrumentos clássicos da macroeconomia
FTUÈPTFOEPDPMPDBEPTÆQSPWBBOUFVNBJOóBÉÈPRVFSFDSVEFTDFFVNBUBYBEFDÄNCJP
SFOJUFOUFEFWBMPSJ[BÉÈPEBNPFEBOBDJPOBM
Na política, a presidente, embora disponha de boa base parlamentar, não contaria com o
BQPJPEFHPWFSOBEPSFTEFFTUBEPTJNQPSUBOUFTDPNP4ÈP1BVMPF.JOBT(FSBJT BNCPTEB
PQPTJÉÈP"MÊNEJTTP P(PWFSOP'FEFSBM RVFJSBPVOÈP VTBSÃBTFMFJÉ×FTNVOJDJQBJTEF
DPNPPQSÊUFTUFEBTFMFJÉ×FTHFSBJTEF/ÈPUJWFTTFVNBBHFOEBUÈPDBSSFHBda, a distribuição dos royaltiesEPQFUSÓMFPEBDBNBEBEPQSÊTBMTFSJBNPUJWPEFDJ[ÄOJB
na federação, e a falta de um ritmo sustentado de crescimento diminui as possibilidades
de jogar os custos dos ajustes para o futuro.
Desta forma, são bastante escassas as possibilidades de o Parlamento vir a apreciar uma
reforma fiscal e tributária, e, portanto, o FNDR.75&NTVBBVTËODJB PRVFGB[FS 1BSBBWBliar as consequências de sua não aprovação, deveríamos separar o financiamento privado
do público. De modo geral, o financiamento ao setor privado pela banca privada, pelo
5FTPVSP WJB#/%&4 FQFMPTGVOEPTFYJTUFOUFTKÃÊDPOTJEFSÃWFM4FOEPBTTJN PDBMDBOIBS
de Aquiles financeiro da PNDR seria o financiamento público. Assim como o presidente
-VMBDPOTFHVJVDPODSFUJ[BSVNBGBUJBSFMBUJWBNFOUFJNQPSUBOUFEFSFDVSTPTQBSBBUSBOTGFrência para as famílias – o Bolsa Família – e para o pagamento de benefícios atrelados ao
TBMÃSJPNÎOJNPQFMB1SFWJEËODJB TFSJBPDBTPEFVNQBDUPGFEFSBUJWPQBSBEBSTVQPSUFÆ

75 Fábio Costa advoga a desvinculação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional da proposta de reforma tributária: “[...] não sei se é possível, mas seria pelo menos teoricamente desejável que houvesse essa
desvinculação e na impossibilidade disso tratar com alguma profundidade ou até com algum pragmatismo das
alternativas de financiamento da PNDR”, mesmo porque acredita que é possível imaginarem-se arranjos com o
Ministério do Planejamento, segundo os quais o financiamento aos programas de desenvolvimento regional, a
fundo perdido, não seriam de grande monta, já que o cerne da Política é articular e coordenar as ações públicas
do ponto de vista territorial.
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Política Regional de forma mais acentuada e permanente. Isso eliminaria o inconveniente
de usar as emendas parlamentares como fonte da Política, não só porque os recursos
somados são poucos, mas também porque sua aplicação não pode, praticamente, ser colocada a serviço das prioridades mapeadas. De qualquer maneira, a “solução financeira” da
1/%3QBTTBQFMPDPOTFOUJNFOUPEBTPDJFEBEF BQPJPQPMÎUJDPÆTUSBOTGFSËODJBTMÎRVJEBT

76

da classe política (apoio aos arranjos a serem estabelecidos) e do apoio da burguesia endinheirada (que se apropria da maior parte dos excedentes, especialmente os financeiros,
como os rendimentos da dívida pública).77
As dificuldades que a PNDR enfrentou e enfrentará devem-se ao seu entendimento como
VNBGBDFUBEBGFEFSBÉÈPOÈPQSPQSJBNFOUFTPMJEÃSJBFTUBCFMFDJEBOP#SBTJM&TTBJEFOUJñDBÉÈPDPMPDBB1/%3EJBOUFEFVNEJMFNBUVEPRVFQPEFGB[FSÊQPVDPUVEPRVFEFWF
TFSGFJUPÊEFNBTJBEP PVTFKB PRVFGB[ TFNTVTDJUBSRVFTU×FTEFPSEFNGFEFSBUJWB ÊFTUSJUBNFOUFQPVDPKÃPRVFEFWFGB[FSÊEFNBTJBEPQBSBTFVEFTFOIP"TTJN QBSBSFBMJ[BS
sua missão deve deixar de ser PNDR stricto sensu para, no limite, inscrever-se como matéria
constitucional ou converter-se no PPA da República, por exemplo.

3.6 ANÁLISE DA PNDR COMO OBJETO POLÍTICO
QPTTÎWFMJEFOUJñDBSEVBTFYQSFTT×FTQPMÎUJDBTOPEFCBUFTPCSFB1PMÎUJDB3FHJPOBM6NB
que desemboca na esfera privada (sociedade ou mercado) e outra que repercute, com
mais intensidade, na esfera estatal.
Na instância privada, a abordagem segundo as frações do capital (industrial, comercial e
ñOBODFJSP QFMBIFHFNPOJBEBBDVNVMBÉÈPOÈPTFSWFQBSBDBSBDUFSJ[BSPEFCBUFTPCSFB
acumulação territorial e suas consequências favoráveis e desfavoráveis.

76 $POTJEFSBEBiTVQFSRVFTUÈPuQFMPQSPGFTTPS$BSMPT#SBOEÈP FOUSFWJTUBEPQBSBBQSFTFOUFBWBMJBÉÈP
77"QSPQÓTJUP PQSPGFTTPS$BSMPT#SBOEÈPDIBNPVBBUFOÉÈPQBSBPDBSÃUFSDPOUSBEJUÓSJPEPTFHVOEPNBOEBUPEPQSFTJEFOUF-VMBQPMÎUJDBNBDSPFDPOÔNJDBDPOTFSWBEPSBDPNCJOBEBDPNQPMÎUJDBTTPDJBJTQSPHSFTTJTUBT
&NCPSBUFOIBEJUPRVFiJTTPÊNBJTPVNFOPTJNQPTTÎWFMu QPEFTFEFEV[JSRVFUBMDPFYJTUËODJBUFOIBEFDPSSJEP
EFVNBDPSEPFOUSFBTQBSUFT VNBWF[RVFFNDPOEJÉ×FTHFSBJTOPSNBJT iBQPMÎUJDBNBDSPFDPOÔNJDBJOUFSEJUB
B QPMÎUJDB SFHJPOBM F BT PVUSBT QPMÎUJDBT QSPHSFTTJTUBTu UBM DPNP EJTTF $ZSP (PNFT  FYNJOJTUSP EB *OUFHSBÉÈP
Nacional).
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O caso em tela exige que se qualifique a disputa de forma distinta. Até que o processo
EFEFTFOWPMWJNFOUPEPTDBQJUBJTQSJWBEPTSPNQBBTCBSSFJSBTÆBDVNVMBÉÈPFFTUBCFMFça uma dinâmica com relativa autonomia num dado espaço geográfico, o antagonismo
com eixo espacial se dá em torno do acesso a recursos obtidos em mercado e a recursos
controlados pelo Estado (tributários e financeiros, estes em poder das agências financeiras
estatais), derivando daí a racionalidade empregada pelo capital para a escolha locacional
NBJTGBWPSÃWFMÆBDVNVMBÉÈP
6NBWF[JOTUBMBEP PDBQJUBMFTUBCFMFDFBTDPOEJÉ×FTNÎOJNBTQBSBPEFTFOWPMWJNFOUPEB
BUJWJEBEFFDPOÔNJDB QSPEVUJWBPVOÈP FNRVFJNQPSUBEFñOJSFHBSBOUJSPBDFTTPFDPOUSPMFEPTóVYPTEFDPSSFOUFTEFTTBTNFTNBTBUJWJEBEFTFDPOÔNJDBTFEFPVUSBTDPSSFMBUBT
Assim, a definição de investimentos públicos, territorialmente considerados, sofre intensa
pressão e negociação de grupos privados, que buscam obter vantagens no manejo das
massas de recursos que os engendram ou, ao final, na apropriação dos fluxos de recursos
decorrentes da entrada em operação desses investimentos. Em alguns casos, a disputa
por tais fontes de recursos torna-se dissimulada, graças a mecanismos financeiros que permitem o trânsito dos excedentes de uma região a outra sem a explicitação de um conflito.
Esse é precisamente o tipo de situação colocada para o capital bancário e financeiro.
Ao que tudo indica a atratividade que determinada região exerce sobre o capital depende,
FNQSJNFJSPMVHBS EBTDPOEJÉ×FTEFMVDSBUJWJEBEF TFBRVFTUÈPDPMPDBEBTFSFGFSFÆPQFSBÉÈPEPDBQJUBMOPTFVSBNPFTQFDÎñDP&OUSFUBOUP BMHVNBTWF[FT PDBQJUBMTFPSJFOUBQFMB
especulação como oportunidade temporária ou ad hocEFWBMPSJ[BÉÈP&NRVBMRVFSEBT
DJSDVOTUÄODJBT BJOEVÉÈPEBEJOÄNJDBFYJHJEBQFMPDBQJUBMñDBBEFWFSÆBÉÈPEP&TUBEP
Uma das formas clássicas de levar o capital a se instalar num território é facilitar algum
tipo de concentração espacial das atividades dependentes do lucro, isto é, o processo
de aglomeração. Nesse contexto, há quem entenda que os polos produtivos têm efeito multiplicador e irradiador sobre o espaço de emprego, renda e, até, da correção das
desigualdades.78 Embora esses polos criem uma dinâmica com potencial de conectar a
FDPOPNJBMPDBMÆTFTDBMBTOBDJPOBMFHMPCBM FMFTQPEFNBVNFOUBSBDPODFOUSBÉÈPEPT

78 &N 1FSOBNCVDP  B FYQFSJËODJBiDPNQSPWPV RVF FTTF NPEFMP OÈP Ê TVñDJFOUFu DG FOUSFWJTUB EF "OUÔOJP
Alexandre da Silva Júnior, presidente da Condepe/Fidem, de Pernambuco).
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investimentos e acirrar a desigualdade em seu entorno. Por este mecanismo, a instalação
de polos pode trasladar a desigualdade observada entre as regiões para seu interior.
4FHVOEP4JMWB+ÙOJPS BQPMÎUJDBEFDPSSFÉÈPEPTEFTFRVJMÎCSJPTTPDJPFDPOÔNJDPTEFDPSSFOUFTEFVNNPEFMPRVF QPSTVBOBUVSF[B ÊDPODFOUSBEPSQSFDJTBMBOÉBSNÈPEBJOEVÉÈP
FTUBUBMEFOPWBTGPSNBTEFPSHBOJ[BÉÈPFDPOÔNJDBNVJUBTWF[FTEFCBTFMPDBM FYQMPSBOdo, por exemplo, mecanismos de tecnologia social aplicada e instalação de infraestrutura
FNMPDBMJEBEFTTFMFDJPOBEBTUBOUPQFMP(PWFSOP'FEFSBMRVBOUPQFMPHPWFSOPFTUBEVBM0
FOUSFWJTUBEPJOGPSNBRVFP(PWFSOP'FEFSBMFPFTUBEVBMEF1FSOBNCVDPUËNQSPNPWJEP
investimentos em áreas até então não atendidas, e os tem associado a empreendimenUPTJOPWBEPSFT DPNPÊPDBTPEPQPSUPEJHJUBM .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- 
[2007c]).
Por fim, chama-se a atenção para o fato de nos últimos anos esse embate territorial pelo
DBQJUBMFTUBSTPGSFOEPBJOUFSGFSËODJBEJSFUBEBJOUFSOBDJPOBMJ[BÉÈPEFFNQSFTBTOBDJPOBJT
A intenção, aqui, é chamar a atenção para a rarefação do capital nacional dentro das próQSJBTGSPOUFJSBTRVBOEPFMFTFJOUFSOBDJPOBMJ[BF QPSUBOUP TFBGBTUBEPQBÎTFNCVTDBEF
novas oportunidades de acumulação. Em princípio, sob essa ótica, as regiões nacionais
menos aquinhoadas na acumulação ver-se-iam diante de um novo concorrente por aquele capital que flui para fora das fronteiras nacionais, que são os países que atraem esses
capitais.
Na instância estatal, a Política Regional é objeto imprescindível do diálogo político-partidáSJP OPDPOUFYUPEPRVFTFDIBNBEFiQSFTJEFODJBMJTNPEFDPBMJ[ÈPu/FTTBGPSNBFMFJUPSBM
e de governo, o partido que elege o presidente da República insere-se numa constelação
EFQBSUJEPTEBTJUVBÉÈP PTRVBJTCVTDBNQPTJÉ×FTEFEFTUBRVFUBOUPOP-FHJTMBUJWPRVBOdo no Executivo como forma de retribuição por sua participação na eleição e no apoio
QSPQPSDJPOBEPBPHPWFSOPOP-FHJTMBUJWP2VBOEPJOTUBMBEPOPQPEFS DBCFBPQBSUJEPEP
presidente da República resolver se determinadas matérias, inclusive a Política Regional,
deve ser submetida ao crivo do Parlamento ou se será resolvida no interior do Executivo.
1BSUF EFTTB EFDJTÈP  OB WFSEBEF  OÈP Ê BVUÔOPNB  KÃ RVF GSVUP EF EFMJCFSBÉ×FT DPOTUJtucionais. Porém, todas as de caráter discricionário ficam na dependência das relações
QBSUJEÃSJBTFTUBCFMFDJEBTOPDPOUFYUPEBDPBMJ[ÈP/PDBTPEB1PMÎUJDB3FHJPOBM PQBSUJEP
MÎEFSEBDPBMJ[ÈPMFWBFNDPOUBBTSFQFSDVTT×FTEBTEFDJT×FTUBOUPOPTQBSUJEPTEFPQPTJÉÈPRVBOUPOBQSÓQSJBDPBMJ[ÈP2VBOUPNBJTPGPSNBUPEB1PMÎUJDB3FHJPOBMTFBQSPYJNBS
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de uma política de Estado, tanto mais a tendência é que seu projeto seja submetido ao
Parlamento, pois se espera que a clivagem situação/oposição não venha a mudar profundamente a proposta do Executivo.79
Alternativamente, quanto mais o formato da Política Regional se aproximar de uma política de governo, tanto maior a tendência para que seu projeto seja definido internamente
BP&YFDVUJWP*TTPGBDJMJUBRVFPBDFSUPDPNBDPBMJ[ÈPEFQBSUJEPTTFKBPQFSBEPEFOUSPEP
Executivo, por meio da distribuição de cargos de comando de instituições públicas ou por
meio da orientação da alocação de recursos.
4F QPSVNMBEP BQSJNFJSBBMUFSOBUJWBEFJYBiQSFTPuPHPWFSOPÆTEFñOJÉ×FTBMDBOÉBEBT B
TFHVOEBTVHFSFBDPOEVÉÈPEPBTTVOUPTFHVOEPPTJOUFSFTTFTEBDPBMJ[ÈP PRVFQPEF
beneficiar as oligarquias regionais, velhas e novas.
2VBOEP P SFGFSFODJBM Ê B DPBMJ[ÈP QBSUJEÃSJB  P QBSUJEP MÎEFS QPEF NBOPCSBS JOTUJUVDJPnalmente o tema, de forma a chamar a si o protagonismo das ações, evitando, com isso,
FOUSFHBSVNBQBSDFMBNBJPSEPQPEFSSFHJPOBMBVNEPTQBSUJEPTEBDPBMJ[ÈP TFJTTPDPOUSBSJBSTFVQSPKFUPEFQPEFS"JOEBBTTJN DBTPVNEPTQBSUJEPTEBDPBMJ[ÈPDPOTJHBBTsumir um papel de maior importância no processo, o governo ainda pode manejar os
instrumentos, especialmente os orçamentários, de forma a modelar o poder de expressão
política de seus partidos coligados. Uma das vias para tal regulação é o apelo a instrumentos da Política Regional definidos e operados “por fora” da própria Política.
Essa abordagem alternativa (via Congresso Nacional ou via Executivo) não qualifica o grau
EFEJñDVMEBEFSFMBUJWPFOUSFBNCBT&NCPSBOÈPVUJMJ[BOEPPNFTNPSFGFSFODJBM PQSPGFTTPS$BSMPT#SBOEÈPFOUFOEFRVFB1PMÎUJDB3FHJPOBMÊVNPCKFUPQPMÎUJDPEFEJGÎDJMUSBUP
Dada sua complexidade, a Política Regional não é papel de um governo. Isso porque, em
TVBJOUFJSF[B FYJHJSJBQBDUPTQPMÎUJDPTiUPUBMNFOUFEJWFSTPTuTFHVOEPBTHSBOEFTSFHJ×FT P
RVFJOWJBCJMJ[BSJBTVBIPNPHFOFJ[BÉÈPFFYFDVÉÈPQPSVNTÓHPWFSOP&NDPNVNDPN
nossa posição, entende que há instalada uma disputa política na escala macrorregional.

79 Enquadra-se neste caso a reforma tributária e fiscal e, especificamente, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. A aprovação de ambas as matérias representaria praticamente a edição de um pacto
GFEFSBUJWPFNUPSOPEBBSSFDBEBÉÈPFEJTUSJCVJÉÈPEPTUSJCVUPT PRVF OPNPEFMPEFDPBMJ[ÈPQSFTJEFODJBMÊ
NVJUPEJGÎDJMEFPDPSSFS TFUPEPTRVFSFNHBOIBS FOUÈPBiDPOUBOÈPGFDIBu EJ[4JMWB+ÙOJPS1PSJTTPPTFTUBEPT
ficam reticentes com a ideia da reforma tributária e fiscal).
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5FOEPFNWJTUBUBMFOUFOEJNFOUP P(PWFSOP-VMBEFEJDPVTFÆQPMÎUJDBTPDJBMFÆVOJWFSTBMJ[BÉÈPEFEJSFJUPT RVFTFFODPOUSBOBFTGFSBEBIPNPHFOFJ[BÉÈP%FTTFQPOUPEFWJTUB 
“a divisão inter-regional do trabalho” foi abordada por mecanismos com menor grau de
polêmica. O entrevistado acrescenta a ideia de que os grandes projetos de infraestrutura
BQSFTFOUBNWB[JPTEFBSUJDVMBÉÈPJOTUJUVDJPOBMFEFJOUFSTFUPSJBMJEBEF F BTTJN TÈPGSVUP
EFVNBMÓHJDBGSBHNFOUÃSJB*TTPJNQFEFRVFQPTTBNTFSDPOUBCJMJ[BEPTDPNPQSPKFUPTEF
apoio a uma política nacional de desenvolvimento regional.
" 1PMÎUJDB 3FHJPOBM BUJWB OÈP GPJ SFDFCJEB DPN VN BCSF BMBT RVF B ñ[FTTF EFTñMBS DPN
pompa; o mais correto é identificar sua re-estreia com a percepção de que havia chegado
DPNPVNBDPODPSSFOUFBQSPKFUPTQPMÎUJDPTMPDBMJ[BEPTF DPNPUBM QSFDJTBWBTFSDPNCBUJEBPVDPPQUBEBDPNPVNWFÎDVMPEFTTFTJOUFSFTTFTFOSBJ[BEPTOBTPDJFEBEF"TTJN P
sentimento legítimo da comemoração por seu resgate foi sendo misturado com o daqueles que a apequenavam, dela desconfiavam ou a vilipendiavam.
Não há nenhum exagero em considerar que a Política Regional é uma utopia no sentido
de pretender que a equidade presida a acumulação capitalista. Na esfera pública exigiria
que o “Ministério de Integração estivesse num patamar, numa hierarquia de importância
política superior e até acima de outros, como, por exemplo, a definição da política indusUSJBM P#/%&4 BTMJOIBTEFñOBODJBNFOUPu QSPGFTTPS$BSMPT#SBOEÈP 1PSJTTP PDPNCBUF
ÆIFUFSPHFOFJEBEFFEFTJHVBMEBEFEFWFFTUBSTFNQSFQSFTFOUF"DJNBEJTTP FYJHJSJBRVF
o Estado Nacional dispusesse de um grau de autonomia dificilmente alcançável nesses
UFNQPTEFHMPCBMJ[BÉÈP
0FOUSFWJTUBEP$BSMPT(BEFMIB RVFBUVPVEFTEFBQSJNFJSBIPSBOBHFTUBÉÈPFJNQMBOUBção da PNDR, estabeleceu uma hipótese de deterioração do protagonismo da PNDR, que
seria, aproximadamente, a seguinte: a Política Regional elegeu a escala sub-regional como
QSJODJQBM QPSÊNFMBOÈPFTUÃBQBSFMIBEBQPMJUJDBNFOUFQBSBWPDBMJ[BSTFVTJOUFSFTTFT&TTB
proposição vai ao encontro da questão levantada no presente relatório, segundo a qual a
PNDR não mostra uma estratégia convincente para a diferenciação do INTER com o ENTRE
e, assim, do tratamento do INTER. Ela passa, politicamente, do ENTRE – com suas leis e norNBT RVFEFUFSNJOBNBÉ×FTFSFDVSTPTmQBSBPiRVBTF-0$"-umFYQSFTTPFNTVBUJQPMPHJBm NFTNPQPSRVFPTQSPHSBNBTNFTPSSFHJ×FTOÈPQPTTVFNHSBOEF[BQBSBUSBUBSEPT
problemas diagnosticados (a propósito, ver o tamanho e a proporção desses programas
ante os demais, com os quais são comparados).
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"QSPGVOEBOEPTVBQFSDFQÉÈP EJTTF(BEFMIBRVFB1/%3ÊVNBRVFTUÈPQPMÎUJDBEFMJDBEB 
QPSRVFJNQPSUBFNEFTDFOUSBMJ[BÉÈP.BJTEPRVFWFSBTQPMÎUJDBTTPDJBJTDPNDPODPSSFOtes, a PNDR é afrontada pela reconcentração e até pelo autoritarismo da União. Assim, o
“grande inimigo” da PNDR não são as políticas sociais, mas o movimento de reconcentraÉÈPEB6OJÈPEBTQPMÎUJDBTMJHBEBTÆQPCSF[BFBPDSFTDJNFOUPEPNFSDBEPJOUFSOP4FSJB
tudo mais simples se a ação correspondesse tão somente a responder a esse problema. O
entrevistado, como outros, não crê que o aumento das transferências para estados e muOJDÎQJPTSFTPMWB QPJTP(PWFSOP'FEFSBMQPEFQFSEFSPDPOUSPMFTPCSFPVTPEPTSFDVSTPT 
o que poderá importar até em aumento das desigualdades. Tudo indica que do ponto de
vista político-partidário, a PNDR não poderia ser tomada como a pedra em torno da qual
TFDSJTUBMJ[BVNBOPWBPSEFNGFEFSBUJWBEFUFSSJUPSJBMJ[BSPEFTFOWPMWJNFOUPOBDJPOBMQFMP
contrário, a PNDR seria muito mais a “tradução” para a política pública de uma nova ordem
EPFOUFOEJNFOUPQPMÎUJDPSVNPÆEFTDFOUSBMJ[BÉÈP

3.7 OUTROS ASPECTOS

3.7.1 ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO PARA O PPA
"$(&&GPJDPOUSBUBEBQFMP(PWFSOP'FEFSBM QPSNFJPEP.10( QBSBEFTFOWPMWFSVN
FTUVEPRVFGPSOFDFTTFBTCBTFTEBSFHJPOBMJ[BÉÈPEP11"&NCPSBDPODMVÎEP PFTUVEPEF
SFHJPOBMJ[BÉÈPOÈPGPJVUJMJ[BEPQBSBBGVOÉÈPEFTFKBEB"QSJODÎQJPQSFWJTUPQBSBTFSJOJDJBEPFNBCSJMEF TÓQÔEFTFSDPMPDBEPFNFYFDVÉÈPTFJTNFTFTEFQPJT PRVFGF[DPN
que sua conclusão somente viesse a ser alcançada em 2007. Porém, em janeiro de 2007,
P(PWFSOP'FEFSBMMBOÉPVP1"$ RVFUSB[JBVNBDBSUFJSBEFJOWFTUJNFOUPTFNJOGSBFTUSVUVSB RVFFSBVNEPTDBQÎUVMPTEPFTUVEPEB$(&&%FWJEPÆÊQPDBFNRVFGPJUFSNJOBEP 
deixou de ser considerado na preparação da proposta do PPA 2008-2011, apresentada ao
Congresso Nacional em agosto de 2007, como manda a lei. A situação ficou agravada com
BUSPDBEFFRVJQFEP.JOJTUÊSJPEP1MBOFKBNFOUP RVFTFSWJBEFDPOUSBQBSUFÆ$(&& KÃRVF
nessa ocasião houve, também, mudança dos objetivos do estudo. Sabe-se que o estudo
GPJVUJMJ[BEPQFMB&NCSBQB QFMB41*.10( UPEPTEFGPSNBQPOUVBMFDPNPTVCTÎEJPQBSB
decisões isoladas.
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O Estudo da Dimensão Territorial do PPA (ou Estudo para subsidiar a abordagem da Dimensão
Territorial do Desenvolvimento Nacional no Plano Plurianual PPA 2008-2011 e no Planejamento
Governamental de Longo Prazo) compõe-se de sete volumes e um Sumário Executivo (ver
#3"4*-.10(  F#3"4*-.10( B /B"QSFTFOUBÉÈPEFTFV.BSDP*OJDJBM QVblicado em 2006, indica que pretendeu fornecer insumos para preparar o PPA 2008/2011
em bases territoriais:
O objetivo geral do Estudo é prover subsídios ao processo de elaboração do PPA
2008-2011 e subsequentes, contribuindo para a estruturação do planejamento terSJUPSJBMOP#SBTJM BPQSPQPSVNBUSBKFUÓSJBEFFWPMVÉÈPEBPSHBOJ[BÉÈPUFSSJUPSJBMEP
país que promova o desenvolvimento sustentável de suas diversas regiões e a redução das desigualdades sociais e regionais. O seu objetivo específico é o de gerar
contribuições para o aperfeiçoamento do planejamento no país no que se refere
ÆDPOTJEFSBÉÈPEBEJNFOTÈPUFSSJUPSJBMEPEFTFOWPMWJNFOUPDPOTVCTUBODJBEBOPT
Planos Plurianuais.
0SFTVMUBEPEFUBMFTGPSÉP EPFTUSJUPQPOUPEFWJTUBUFSSJUPSJBM FTUÃTJOUFUJ[BEPOP4VNÃSJP
Executivo, compondo-se da identificação de:
r HSBOEFTFTQBÉPTIPNPHËOFPT
r NBDSPSSFHJ×FT
r TVCSFHJ×FT
r QÓMPT
Desse resultado sou levado a supor que, para que se cumprisse o objetivo inicial, o PPA
2008-2011 e seguintes deveriam apresentar a programação da ação pública de longo pra[P TFHVOEPPTHSBOEFTFTQBÉPTIPNPHËOFPT NBDSPSSFHJ×FT TVCSFHJ×FTFQPMPTJOEJcados.
Caso o objetivo original do Estudo da Dimensão Territorial do PPA tivesse sido cumprido, os
11"QBTTBSJBNBWJODVMBSBTBUJWJEBEFTTFUPSJBJTÆTFTDBMBTEPUFSSJUÓSJPJOEJDBEBTQFMPEstudo4FPDPOKVOUPEBTBUJWJEBEFTEP(PWFSOP'FEFSBMGPSSFHJPOBMJ[BEP RVBMTFSJBFYBUBNFOUFBGVOÉÈPEFVNB1PMÎUJDB3FHJPOBM "NFVKVÎ[P DPNPKÃEJUP TFP(PWFSOP'FEFSBM
DPODSFUJ[BTTFPNPEFMPQSPQPTUP B1/%3OÈPTÓEFDMBSBSJBDVNQSJEPTFVQBQFMDPNPTF
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SFUJSBSJBEPDFOÃSJP FYBUBNFOUFQPSRVFUFSJBPCUJEPNVJUPNBJTEPRVFQPEFSJBGB[ËMPOB
condição de uma política pública individualmente considerada. Mas, para assumir verdadeiramente essa posição, haverá de existir garantias políticas e institucionais.

3.7.2 AS AÇÕES DO BNDES E A PNDR
1BSBNBSDBSTVBQPTJÉÈPOPÄNCJUPEB1/%3 P#/%&4 OBÃSFBJOTUJUVDJPOBM GPSNBMJ[PV
VNQSPHSBNBQSÓQSJP P1SPHSBNBEF%JOBNJ[BÉÈP3FHJPOBM 1%3 FN SFVOJOEPF
substituindo programas de incentivos a grandes regiões brasileiras já existentes na instituição. Em 2007 criou a Secretaria de Arranjos Produtivos e Inovativos e Desenvolvimento
3FHJPOBMF-PDBM 4"3 WJODVMBEBEJSFUBNFOUFÆ1SFTJEËODJB FJOTUJUVJVP$PNJUËEF"SSBOKPT1SPEVUJWPT *OPWBÉÈP %FTFOWPMWJNFOUP-PDBM 3FHJPOBMF4PDJPBNCJFOUBM $"3*." 
&N GPJDSJBEPVNEFQBSUBNFOUPFVNGVOEPFTQFDÎñDPQBSBB"NB[ÔOJB80
0#/%&4UBNCÊNBEPUPVBUJQPMPHJBEB1/%3QBSBDPOGPSNBSTVBQSÓQSJBUJQPMPHJB OFTUF
caso para orientar a alocação dos financiamentos e ações de apoio ao desenvolvimento
regional.
&NUFSNPTEFSFDVSTPT EPWBMPSEFTFNCPMTBEPQFMP#/%&4FOUSFKBOFJSPEFF
junho de 2010 foram destinados a grandes empreendimentos. Em contrapartida, o créEJUPDPODFEJEPBNJDSPFQFRVFOBTFNQSFTBTQBTTPVEFBRVBOEPJODMVÎEBTBT
NÊEJBTFNQSFTBT FTUFÙMUJNPWBMPSTPCFB"ËOGBTFOPEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM
MFWPVP#/%&4BBVNFOUBSBQSPQPSÉÈPEPTñOBODJBNFOUPTBP/PSUFF/PSEFTUF"TTJN B
DPUBEP/PSUFOPñOBODJBNFOUPEP#BODPÊTVQFSJPSÆQBSUJDJQBÉÈPEBSFHJÈPOP1*#
nacional. Para o Nordeste, o valor correspondente é de 15%.
1PSñN OPDBTPEPT"1- P#BODP QPSJOUFSNÊEJPEBTVB¦SFBEF*ODMVTÈP4PDJBM FNDPNVNBDPSEPDPNPTHPWFSOPTFTUBEVBJT JEFOUJñDPV"1-EFCBJYBSFOEBQBSBSFDFCFS
aportes financeiros não reembolsáveis. O desembolso total será de R$ 90 milhões, dos
RVBJT3NJMI×FTTFSÈPEP#BODP"EJGFSFOÉBñDBQPSDPOUBEPTFTUBEPT.BJTEBNFUBEFEPT"1-SFDFCFSÃFOUSF3NJMF3NJM

80 Todas as informações dessa seção, se não mencionado especificamente, foram extraídas da entrevista do
QSFTJEFOUFEP#/%&4BPBoletim Regional $065*/)0  
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Estes poucos dados mostram fatos e decisões bastante positivos (como os diversos asQFDUPTEBQSFQBSBÉÈPEP#BODPQBSBVNBBUVBÉÈPSFOPWBEBOBÃSFBEPEFTFOWPMWJNFOUP
SFHJPOBM F B BMPDBÉÈP EF SFDVSTPT B "1-  NBT  UBNCÊN  BMHVOT BTQFDUPT SFMBUJWBNFOUF
JOÓDVPTFRVFHFSBNQSFPDVQBÉÈPDPNTVBFñDÃDJB DPNPPTGPDBMJ[BEPTBTFHVJS
0T"SSBOKPT1SPEVUJWPT-PDBJTOÈPQBSFDFNVNBVOBOJNJEBEFEFOUSPEPQSÓQSJP#BODP
/PBSUJHPi"SSBOKPT1SPEVUJWPT-PDBJTFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMu TFVTBVUPSFT GVODJPOÃSJPT EP #BODP  NPTUSBNTF FYUSFNBNFOUF PUJNJTUBT RVBOUP BP VTP EPT "1-T OP EFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM+ÃFNi"SSBOKPT1SPEVUJWPT-PDBJT QPMÎUJDBJOEVTUSJBMFEFTFOWPMvimento”,PTBVUPSFT UBNCÊNGVODJPOÃSJPTEP#BODP TÈPNBJTSFUJDFOUFTBSFTQFJUPEPT
"1-T  DIFHBOEP B EJ[FS RVFiTFVTFGFJUPT TÈP  QPSUBOUP  MJNJUBEPTEP QPOUP EF WJTUB EP
EFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMu #/%&4 <> Q BMÊNEFEJ[FSFNRVF EFGBUP PT"1-T
são instrumentos da política industrial e não da regional.
5BNCÊN DIBNB B BUFOÉÈP RVF P 1%3 FTUFKB TPC P DPNBOEP EB ÃSFB TPDJBM EP #BODP 
mostrando uma vinculação que já foi observada nesse relatório, qual seja a da orientação
que leva a identificar o “regional” como “social” ou como uma de suas facetas. No caso, tal
JEFOUJñDBÉÈPQBSFDFWJODVMBEBBPQFRVFOPQPSUFEPT"1-TFBPFNQSÊTUJNPOÈPSFUPSOÃWFM GVOEPQFSEJEP BEFMFT*TTPSFGPSÉBBQFSDFQÉÈPEPTHFTUPSFTEPTQSPHSBNBTEB
1/%3 FNFTQFDJBMP1SPNFTP TFHVOEPBRVBMBEJNFOTÈPMPDBMEPT"1-T FGFUJWBNFOUF 
são arranjos locais) não é congruente com a escala de cada um desses programas.

3.7.3 PERCEPÇÃO DA PNDR DESDE OS ESTADOS; O CASO
DO NORTE
6NBEBTQFSDFQÉ×FTFTUBEVBJTNBJTBHVEBTEBTBÉ×FTGFEFSBJTSFMBUJWBTÆiRVFTUÈPSFHJPnal” e suas implicações veio dos entrevistados da Região Norte. Delas se percebe cruamente que os investimentos federais chegam sem observar um enquadramento de prioridades, pois em nenhuma instância da federação existem planos, como, por exemplo, os
planos diretores municipais.
)ÃDBSËODJBHSBOEFFNUPEPTPTNVOJDÎQJPTRVFFMFTUFOIBNTFVTQMBOPTEFñOJEPT
4F OÓT UFNPT VNB QPMÎUJDB F UFNPT PT QMBOPT  ñDB GÃDJM SFBMJ[BS PT QSPKFUPT F ñDB
fácil captar os recursos. O que acontece hoje, no meu ponto de vista, é que a União
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dispõe de grande número de recursos; muito dinheiro para ser investido e que está
TFOEPJOWFTUJEP NBTNVJUBTWF[FTOÈPDPOTFHVFTFSJOWFTUJEP QPJTOÈPIÃBOÃMJTF
de mérito naquele investimento, ou seja, você não tem cronologia ou não obedece
BQMBOPOÈPIÃQMBOFKBNFOUP (PEPZ 81
As emendas parlamentares enquadram-se nessa percepção como um exemplo ajustado
ÆTJUVBÉÈPHFSBMTVSQSFFOEFOUF QPSUBOUP DPOTUBUBS EJGFSFOUFNFOUFEPRVFTFTVQVOIB 
RVFBiSBDJPOBMJEBEFuEPTQBSMBNFOUBSFTOÈPEJGFSFEBEP(PWFSOP'FEFSBMDPNPVNUPEP 
em se tratando da Política Regional, já que prevalece a falta de critérios que orientem a
programação geral de aplicação dos recursos públicos federais nos estados.
O deputado às vezes está lá com disponibilidade de até colocar o recurso para o município A, B, C ou D. E ele destina R$ 300 mil para saneamento, ele liga para o prefeito e
pergunta se ele quer para saneamento ou pavimentação. O prefeito define pela visão
política dele. E o plano diretor específico tem que te dar isso. R$ 300 mil é muito pouco,
qual etapa desse plano, que cronologia, qual espaço da cidade onde está a densidade
urbana, o crescimento? (PEPZ 
)ÃEÙWJEBTTPCSFBDBQBDJEBEFEP.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBMEFFYFSDFSBDPPSdenação da uma política nacional de desenvolvimento regional de forma plena. Márcio
(PEPZFOUFOEFRVFPNJOJTUÊSJPBQSPQSJBEPÊPEP1MBOFKBNFOUP
[...] não adianta dizer que o Ministério da Integração vai discutir a questão das bacias de
um determinado município ou região, para favorecer novos sistemas de abastecimento
de água ou redes de esgoto, melhor do que Secretaria Nacional de Saneamento. Não vai.
(PEPZ 
O “dono do apito”, pra mim, guardando as responsabilidades, a importância de cada
ente, é o Ministério do Planejamento, que tem que capitanear esse processo, formatar
solução única para que todos os entes da federação − seja governo estadual, federal ou
municipal − tenham mesma linha. Que os planos possam convergir, ser feitos mapas

81 Francisco Costa pensa de forma assemelhada: “O planejamento em geral é inexistente e a essa tentativa de
articulação falta aderência entre o que é pensado e articulado, ou planejado na origem da política com a forma
real como os territórios funcionam”.
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temáticos de propostas de desenvolvimento e de aplicação de investimento dentro de
um desenho único das regiões. E o Ministério do Planejamento é o que tem capacidade,
uma vez que não é o executor, é o pensador, e ele tem condições de fazer com que o
Ministério da Saúde, o das Cidades e o da Integração Regional [sic] [...]. O Ministério do
Planejamento pode falar melhor em relação aos meios de transportes navegáveis. Cabe
ao Ministério do Planejamento combinar essa convergência e tratá-la. [...] O Ministério
do Planejamento [...] tem que, no mínimo, fazer com que as políticas tenham a mesma
diretriz e dar consenso a essas políticas para que planos e projetos de investimento possam estar comunicáveis (PEPZ 
1BSB(BMWÈP RVFQBSUJDJQPVEPSFTHBUFEB1/%3EFTEFBQSJNFJSBIPSB SFTUBVNBTFOTBÉÈPBNBSHBBPUÊSNJOPEPHPWFSOP-VMB QPJTOFTTFNPNFOUPPEFCBUFTPCSFB1PMÎUJDB
3FHJPOBMÊNFOPTJOUFOTPFSJDPEPRVFPRVFFYJTUJVFNF
O debate sobre esse tema [...] estava na boca dos governadores, estava na boca do presidente, havia um ministro atuante.
%VSBOUFFTTFQFSÎPEP P(PWFSOP'FEFSBMOÈPEFNPOTUSPVDBQBDJEBEFEFQBTTBSEFVNB
1PMÎUJDB3FHJPOBMiFTQFDJBMJ[BEBuQBSBVNB1PMÎUJDB5FSSJUPSJBMJOUFHSBEBiTFNCBUFSDBCFÉB
com as demais políticas”. Resta a sensação de que
[...] a gente foi desalojada realmente da política [...]; outras políticas, em especial a política dos Territórios da Cidadania, a meu juízo, estão muito aquém do que deveria uma
política de desenvolvimento regional (BMWÈP 
Contrapõe-se a essa visão pessimista a visão otimista também de quem participou do
SFTHBUF EB 1/%3 EFTEF P JOÎDJP  DPNP B QSPGFTTPSB5ÄOJB #BDFMBS  RVF BDSFEJUB RVF  OP
QSFTFOUF P#SBTJMEJTQ×FEFVNBSJDBFYQFSJËODJBJOTUJUVDJPOBMEPUFSSJUPSJBM

3.8 DISCUSSÃO DAS HIPÓTESES
[1] Hipótese da concepção: A PNDR afirma-se como uma política setorial.
Explicação: A PNDR, concretamente, compõe-se de programas e projetos. Cada qual se
afirma segundo dado conteúdo. Ao ser composta de partes com conteúdos setoriais defiOJEPT B1/%3EFJYBEFTFSVNBiQPMÎUJDBWB[JBu1PSEFñOJÉÈP VNB1PMÎUJDB3FHJPOBMEFWFSJB
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TFSVNBiQPMÎUJDBWB[JBu OPTFOUJEPEFRVFOÈPTFBñSNBQPSVNDPOUFÙEP UFNÃUJDP82 por
definição, associado a ela. Portanto, há um conflito entre o que a PNDR é e o que deveria
ser.
&OUSFUBOUP DBSBDUFSJ[BSB1PMÎUJDB3FHJPOBMDPNPVNBiQPMÎUJDBWB[JBuQPEFEBSPSJHFNB
VN NBMFOUFOEJEP 1PEFTF EJ[FS RVF B 1PMÎUJDB 3FHJPOBM Ê EFWF TFS iWB[JBu QPSRVF PT
FMFNFOUPTGBDUVBJTEFDBSÃUFSUFNÃUJDPOÈPTFQSFTUBNQBSBDBSBDUFSJ[ÃMBDPNPSFHJPOBM
*TUPÊ PUFNÃUJDPOÈPFTUSVUVSBPSFHJPOBM"JOEBBTTJN TVBDBSBDUFSJ[BÉÈPDPNPiWB[JBu
pode ser um elemento de desqualificação perante as políticas setoriais, pois que setor se
JOUFSFTTBSJBFNEJBMPHBSDPNVNBiQPMÎUJDBWB[JBu 0iWB[JPuEB1PMÎUJDB3FHJPOBMOÈPTFDBSBDUFSJ[BQFMBBVTËODJBEFDPOUFÙEP$PNPFTUÃBDBSHPEFVNNJOJTUÊSJPFFTTFOÈPUFN
ascendência hierárquica sobre os demais, já que todos ocupam igual posto na hierarquia
institucional federal, aquele ministério não tem elementos para sua ação regional se a PoMÎUJDB3FHJPOBMGPSiWB[JBu E qual o conteúdo de uma Política Regional? Em primeiro lugar,
deve dispor de pelo menos uma condição incontrastável e, como as demais, de recursos
que sirvam de base para a negociação. A forma de garantir um elemento incontrastável
ante as demais políticas é conceber a Política Regional como uma estrutura de rede; de
SFEFTSFHJPOBJT%J[FSRVFVNBQPMÎUJDBÊFTUSVUVSBEBFNSFEFmDBTPEB1PMÎUJDB3FHJPOBM
– é conferir-lhe capacidade de diálogo com as políticas setoriais e extrair desse diálogo a
conformação em rede da política setorial específica para dado espaço. Ainda assim, o simples rebatimento temático em territórios não transforma uma política setorial em regional.
A verdadeira Política Regional mostra-se quando se rebatem todas as políticas setoriais
TPCSFPUFSSJUÓSJPTFHVOEPDSJUÊSJPTGPSOFDJEPTQFMB1PMÎUJDB3FHJPOBM WJEF2VBESPT F
 EB4FÉÈPEFTUF3FMBUÓSJP 

82 No texto, “temático” é usado como equivalente de “setorial”.
830iWB[JPuEB1PMÎUJDB3FHJPOBMFTUÃSFGFSJEPBPTTFSWJÉPTQSPQPSDJPOBEPTÆQPQVMBÉÈP OÈPBRVFTU×FTNFJP 
como capacitação de recursos humanos, estudos, divulgação, etc.
84 A existência de uma instância superior (no caso efetivo, a CPDR) não pode ser invocada para a coordenação,
pois, como ela mesma expressa, sua função é a de monitoramento. Depois de validados os principais instrumentos da Política Regional, “o esforço governamental foi no sentido de monitorar a implementação dos principais
QSPKFUPTRVFWJSJBNBEBSTVTUFOUBÉÈPÆ1PMÎUJDBu 0GÎDJPO4".$$13 EF FNSFTQPTUBBP0GÎDJP
n. 2.080, de 2009, do Tribunal de Contas da União).
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Em caráter complementar, ela deveria afirmar-se pela coordenação e integração de políticas e não por questões de conteúdo.85
[2] Hipótese derivada: A PNDR é percebida como sendo uma política social.
Explicação1PEFTFBSHVNFOUBS DPNSB[ÈP RVFP(PWFSOP-VMBQSBUJDPVFNTFVDPOKVOto uma política de ampliação do mercado interno e redução das desigualdades entre os
DJEBEÈPT /FTTF TFOUJEP  P (PWFSOP 'FEFSBM BMJOIPV B 1/%3 DPNP VNBiQPMÎUJDB TPDJBMu
(do MI) ao lado de outras ações significativas, como Bolsa Família (MDS), Programa de
Aquisição de Alimentos (MDS), programa Territórios da Cidadania (MDA), etc. Igualmente,
os governos estaduais e municipais, senão os próprios beneficiários potenciais, também
percebem a PNDR como uma política social, de caráter compensatório.
Ademais, mantendo essa mesma linha de argumentação, a PNDR tenderia a identificar-se
DPNPQSPCMFNBEBQPCSF[B EFJYBOEPFNTFHVOEPQMBOPBFYQMPSBÉÈPEBEJWFSTJEBEFF
das potencialidades regionais.86
[2.1] Sub-hipótese do caráter coadjuvante: A política de desenvolvimento regional é coadjuvante das políticas setoriais.
Explicação: No passado distante, as atividades produtivas rurais em forma de ciclo (canade-açúcar, algodão, café, gado bovino, borracha, etc.) atuaram decisivamente sobre a geoHSBñB DSJBOEPVNEFTFOIPUFSSJUPSJBMFTQFDÎñDPEP#SBTJM/PQBTTBEPSFDFOUF PEFTFOIP
territorial esteve a cargo da indústria. No presente/futuro, as finanças, a C&T e a sustentabilidade apresentam-se como vetores definidores da ocupação territorial. Dessa forma,
em três tempos defende-se a ideia de que a “leitura” do processo de desenvolvimento
OP#SBTJMÊEFFYUSBÉÈPTFUPSJBM%BÎTFQPEFSDPODMVJSRVFPiSFHJPOBMuOÈPÊVNFMFNFOUP

85$PIFOF'SBODP  BPUSBUBSFNEFBWBMJBÉÈPEFQPMÎUJDBT EJWJEFNOBTFNiFDPOÔNJDBTuFiTPDJBJTu"P
BTTJNGB[ËMPDSJBNVNBSJHJEF[RVFJNQFEFPBEFRVBEPFORVBESBNFOUPEBTQPMÎUJDBTSFHJPOBJT EB1/%3FN
QBSUJDVMBS RVFOÈPÊOFNEFWFSJBTFSFDPOÔNJDBPVTPDJBM%FTTBGPSNB BQSÓQSJBMJUFSBUVSBUÊDOJDBDSJBEJñDVMdades para o melhor enquadramento da PNDR por suas características de coordenação e integração.
86i%BEBBUSBOTWFSTBMJEBEFEPUFNBEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM TÈPNVJUPTPTÓSHÈPTEP(PWFSOP'FEFSBMDPN
JOJDJBUJWBTBFMFSFMBDJPOBEBT EFTUBDBOEPTFBTQPMÎUJDBTWPMUBEBTÆBNQMJBÉÈPFBPGPSUBMFDJNFOUPEPNPEFMPEF
consumo de massa. Essas políticas auxiliaram na redução das disparidades regionais, em especial no que tange
ao acesso de todas as classes sociais a bens de consumo e serviços, tanto os públicos como os privados. O imQBDUPEFTTBTQPMÎUJDBTÊNBJPSKVTUBNFOUFOBTSFHJ×FTDPNBTNBJPSFTDBSËODJBTTPDJPFDPOÔNJDBTu .*/*453*0
%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- C &NCPSBPSBDJPDÎOJPEFNPOTUSFPFGFJUPSFHJPOBMEFQPMÎUJDBTTFUPSJBJTFTF
trate da transversalidade do tema regional, não se clama pelo papel coordenador da Política Regional.
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de orientação da trajetória da sociedade, não aparecendo como um vetor de definição
preliminar das políticas de modo geral. A propósito, pode-se argumentar que num tempo
em que a demanda exerce o papel dinâmico de “puxar” a economia e que a maior parte
EPTDPOTVNJEPSFTTFFODPOUSBOBTDJEBEFT FTUBT DBEBWF[NBJTNFUSPQPMJ[BEBT QBTTBNB
definir a ocupação do espaço. Em contrapartida, tal concentração espacial de demanda e
EFQPEFSFODPOUSBDPSSFTQPOEËODJBDPNWB[JPTUFSSJUPSJBJT EFNPHSÃñDP JOEVTUSJBM FUD 
PRVFEJMBQJEBBVSCBOJ[BÉÈPDPNPWFUPSWFSUFCSBEPSEBTQPMÎUJDBTQÙCMJDBTSFHJPOBJTQBSB
a integralidade territorial nacional.
O caráter coadjuvante do “regional” contido no enunciado da hipótese poderia ser debitado a duas condições. A primeira expressa que o “regional” define apenas o “onde”. Aliado a
este aspecto, o “regional” conserva, em certa medida, o caráter “natural” do espaço. Embora
o homem modifique o espaço original, algumas de suas características não se alteram
DPNQMFUBNFOUF"QFSNBOËODJBEFBTQFDUPTPSJHJOBJTEPFTQBÉPEÃTVTUFOUBÉÈPÆJEFJB
de que o peso do “natural” seja, ainda, bastante expressivo. Um exemplo do presente esDMBSFDF FTTF QPOUP EF WJTUB7BJTF FOUFOEFOEP RVF IÃ MJNJUFT QBSB B NPEJñDBÉÈP EPT
espaços naturais pelo homem, sob pena de se ter de hipotecar o desenvolvimento material conseguido ao longo dos séculos. O problema da água – disponibilidade, qualidade,
perenidade, etc. – mostra que o homem tem de renunciar a algumas pretensões para não
JOWJBCJMJ[BSTFVBDFTTPBPTSFDVSTPTIÎESJDPTEFGPSNBQFSNBOFOUFFDPOUÎOVBDBTPDPOUSÃSJPEFWFSÃBSDBSDPNDVTUPTDSFTDFOUFT NBJTUBSEFJOUPMFSÃWFJT1PSFTTBSB[ÈP OÈPTFQPEF
esperar que o espaço seja o elemento precípuo para a definição de políticas, a não ser nos
DBTPTFNRVFBFTDPMIBEBMPDBMJ[BÉÈPTFJNQPOIBTPCSFUPEBTBTPVUSBTDPOTJEFSBÉ×FT
A segunda condição se deve a que o setorial é o portador de “o quê”. Entre todas as condições de definição do planejamento (“o que”, “quando”, “onde”, “por que” e “quanto”), o tema
ou sua escolha desempenha papel preponderante sobre as demais, daí por que o “onde”
funciona como coadjuvante.
Porém, paradoxalmente, o caráter coadjuvante da região assume uma importância crucial
na esfera da escolha pública. Isso porque a escolha do espaço (geográfico) da intervenção
estatal configura-se quase como um ato de definição política em estado puro. Isto é, enquanto as políticas setoriais passam por longos processos de definição (na esfera do Poder
&YFDVUJWP NVJUBTWF[FTQPSRVFFYJHFNDPOIFDJNFOUPTDJFOUÎñDPTFUÊDOJDPTFTQFDÎñDPT 
a Política Regional é quase uma matéria de “conhecimento político” puro aplicado a uma
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dada realidade em uma dada época. Por isso, o regional pode ser matéria sensível na inUFSTFÉÈPEPT1PEFSFT&YFDVUJWPF-FHJTMBUJWP*TTPTFSWFDPNPJOEJDBEPSEFRVFB1PMÎUJDB
3FHJPOBMQSFTDJOEFEFDPOUFÙEPT iQPMÎUJDBWB[JBu QBSBBOJNBSBTEJTDVTT×FTEFQSJPSJEBEF
e ênfase política. Porém, como o “regional” se encontra, politicamente, identificado com o
RVFTFHVFÆNBSHFN B1PMÎUJDB3FHJPOBMÊDPBEKVWBOUF2VBOUPNBJTBBÉÈPEPIPNFN
desce na escala territorial rumo aos empreendimentos privados, mais o espaço é determinante, tal como ocorre na esfera locacional.
<>Hipótese do paradigma: A PNDR sofre com as oscilações entre os paradigmas “regional” e
“territorial”.
Explicação: Embora haja espaço para a coexistência dos conceitos de “região” e “território”
UBOUP OP DBNQP UFÓSJDP DPNP OP JOTUJUVDJPOBM  B WFSEBEF Ê RVF B 1/%3 TF DBSBDUFSJ[B
pelo “corte regional” clássico e muito pouco pela “vertente territorial”, mais atual. Essa diGFSFODJBÉÈP UFNQPSBM UFN QFSNJUJEP DBSBDUFSJ[BS P DPOKVOUP EBT JOUFSWFOÉ×FT QÙCMJDBT
como de 1a, 2aPVa geração. Enquanto a “vertente regional” é mais intervencionista, o
“corte territorial” é mais participacionista. Também, a primeira abordagem depende quase
que integralmente de recursos próprios, alocados para os fins estabelecidos, enquanto a
segunda abordagem é “mais aberta” em termos das fontes que compõem os orçamentos
efetivamente aplicados. Tal como se percebe, a concepção da PNDR levou em conta a
QFSTQFDUJWBSFHJPOBMJTUB FORVBOUPQSPHSBNBTFQSPKFUPTEP(PWFSOP'FEFSBM EFTFOWPMWJEPTQPSNJOJTUÊSJPTTFUPSJBJT RVFTFFODBJYBNDPNPBTTPDJBEPTÆ1/%3 ñ[FSBNVTPEB
DPODFQÉÈPUFSSJUPSJBM%FTTBGPSNB ÊNBJTGÃDJMPUFSSJUPSJBMTFSTJOÔOJNPEFQBSUJDJQBÉÈP
do que o regional:
<>IJTUPSJDBNFOUF<QSFQPOEFSBWB>PWJÊTDFOUSBMJ[BEPS NBSDBEPQFMBBVTËODJBPV
baixo nível de participação da sociedade civil na elaboração e gestão destas poMÎUJDBT  BQFTBS EBT EJWFSTBT JOJDJBUJWBT EF EFTDFOUSBMJ[BÉÈP F EF QMBOFKBNFOUP QBSticipativo e ascendente já em curso no país. Desta forma, a partir de experiências
PDPSSJEBTFNEJWFSTPTQBÎTFTFBMHVOTiQSPKFUPTQJMPUPuOP#SBTJM <>PDPODFJUPEF
desenvolvimento territorial se apresenta como uma alternativa inovadora na conDFQÉÈPEFQPMÎUJDBTQÙCMJDBT<> .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0 C Q 
$BCFÆ1/%3PEFTBñPEFEBSBNQBSPUBOUPÆQFSTQFDUJWBSFHJPOBMRVBOUPÆTVBQFSTQFDtiva territorial. Definir-se por apenas uma dessas perspectivas será um erro.
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<>Hipótese dimensional: A PNDR está subdimensionada.
Explicação4FOEPVNQBÎTDPNNVJUBEFTJHVBMEBEF P#SBTJMEJTQ×FEFVNB1PMÎUJDB3FHJPOBMNFOPSRVFPTFVQSPCMFNBEFDPODFOUSBÉÈPEFSFOEB SJRVF[BFPQPSUVOJEBEFT4BCFS
o tamanho dessa diferença envolve a discussão sobre as fontes e origens da desigualdade,
já que nem toda desigualdade pode e deve ser resolvida por uma Política Regional. Isso
QPSRVFNVJUBTEFTJHVBMEBEFTUËNSBÎ[FTÊUOJDBT QPSEJñDVMEBEFTOPBDFTTPBPFNQSFHP
FÆFEVDBÉÈP FUD1PSUBOUP TFSJBJNQPSUBOUFTFQBSBSBEFTJHVBMEBEFDPNSBJ[SFHJPOBMEB
que não a tem. Isso é ainda mais importante nos dias de hoje, quando se sabe que parte
expressiva do problema da desigualdade de oportunidades não se encontra concentrada
BQFOBTSFHJPOBMNFOUF FTUBOEPWJODVMBEBÆTHSBOEFTNFUSÓQPMFT%FTTBGPSNB RVBOEP
o problema está espacialmente “distribuído”, qual deve ser a dimensão de uma política
nacional de desenvolvimento regional? Mesmo aceitando-se essa configuração, admitese que a PNDR é menor do que o problema da concentração de renda e de propriedade
OP#SBTJM6NDBTP FOUSFPVUSPT RVFNPTUSBBBHVEF[BEPQSPCMFNBEBDPODFOUSBÉÈPOP
país é a concentração de ativos, entre os quais está a terra urbana e rural. Desse enfoque
QPEFSJBTBJSBNFEJEBEPUBNBOIPEBEFTJHVBMEBEFSFHJPOBMOP#SBTJM WJTUPRVFQPSPVUSPT
DSJUÊSJPT PGFOÔNFOPKÃTFFODPOUSBEJMVÎEPOPFTQBÉPFBPRVFUVEPJOEJDBWFNTFOEP
combatido com políticas sociais.
[5] Hipótese federativa: A PNDR esboça um “federalismo dos Executivos”
Tese teórica: A Política Regional é visceralmente “política”.
Corolários teóricos:
r A Política Regional é a mais “política” das políticas públicas.
r "1PMÎUJDB3FHJPOBMÊWB[JBEFDPOUFÙEPTTFUPSJBJT
Constatação:
r A Política Regional é o patinho feio das políticas.
r A Política Regional é um estranho no ninho.
r "1PMÎUJDB3FHJPOBMOÈPÊWBMPSJ[BEBDPNPQPMÎUJDBEFEFTFOWPMWJNFOUP
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Por isso, a Política Regional é aceita como elemento da equidade dos efeitos da ação do
mercado e das outras políticas, própria para ser empregada nas épocas de vacas gordas;
QPSÊNTFNBQMJDBCJMJEBEFOPTNPNFOUPTFNRVFTFBWJ[JOIBNBTTJUVBÉ×FTEFDSJTF
Mas a Política Regional pode deixar de ser o patinho feito para converter-se num belo cisne,
e até no cisne negro; assim como deixar de ser uma estranha no ninho. A Política Regional pode ser aplicada como política de desenvolvimento. De um novo desenvolvimento.
Nele, a Política Regional melhoraria ainda mais a eficiência (das épocas de vacas gordas) e
preservaria a equidade (dos impactos negativos das crises, porque estas sempre existirão).
Explicação0#SBTJM DPNTFVNPEFMPQBSUJDVMBSEFBDVNVMBÉÈPmiSFUBSEBUÃSJPu iQFSJGÊSJDPu 
“em desenvolvimento” ou “emergente” – desenvolveu uma estrutura política também particular, derivada do federalismo norte-americano.874FNQSFUFOEFSDBSBDUFSJ[BSPSFTVMUBEP
completo de tal modelo, ressalto apenas que a política, em muitos casos, deixou de ser
pró-desenvolvimento. Não sendo antidesenvolvimentista, a política vem sendo não desenvolvimentista.
O desenvolvimento da região cobra participação da sociedade a partir da identidade que
cada região conseguiu esculpir ao longo do tempo. Considero que a ênfase na participação (protagonismo dos atores locais, processo de baixo para cima, etc.) do cidadão na
1PMÎUJDB3FHJPOBMÊVNBNBOJGFTUBÉÈPUBSEJBEPQSPDFTTPEFSFEFNPDSBUJ[BÉÈPQFMPRVBM
o país passou a partir de 1985. Tardia porque muitos outros setores já tiveram sua experiência neste particular, como é o caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre, cuja
origem se situa em 1989. Já o da Política Regional é muito recente e data da institucionaMJ[BÉÈPEB1/%3"EFNBJT QPSTFVFTQFDUSPEJGVTP BQBSUJDJQBÉÈPQPQVMBSOÈPQPEFTFS
referida como uma característica das políticas regionais. Mesmo nos dois governos do
QSFTJEFOUF-VMB BNFUPEPMPHJBEBT$POGFSËODJBT/BDJPOBJT FNDVKBQSPQPTUBBQBSUJDJQBção da sociedade ocupa lugar de relevo, que foi praticada por vários setores, não o foi no
DBNQPEPEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM"CVTDBQPSQBSUJDJQBÉÈP NVJUBTWF[FT ÊUSBUBEB
como se fosse uma maneira de “criar demanda” para a política. De certa forma, isso denota
GBMUB EF FYQFSJËODJB F B OFDFTTJEBEF EF DPOTFHVJS SFTVMUBEPT OP DVSUP QSB[P /P JOÎDJP

87 Uma boa parte da literatura que trata do tema está em Oliveira, M. (2006).
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EBT FYQFSJËODJBT QJPOFJSBT EF QBSUJDJQBÉÈP OP #SBTJM  FSB DPSSFOUF B DSÎUJDB B QSPHSBNBT
impostos, atribuindo tal problema ao autoritarismo dos governos militares. Passados mais
de vinte anos do fim dos governos militares, esse tipo de crítica ficou órfão de uma causa
identificada no tempo
A participação está lastreada no terreno do Poder e, por conseguinte, na política que o
FODBSOBEFGPSNBJOTUJUVDJPOBMJ[BEBQFMP&TUBEP1PSÊN RVBOEPTFUSBUBEBQBSUJDJQBção, a lição do presente ensina que todos os envolvidos no processo da participação
aceitam, tacitamente, o consenso de que não há convergência entre a política e o desenvolvimento.88
A participação lastreada na identificação é uma proposta recorrente no planejamento regional. A dificuldade observada é que a construção da identidade territorial, que organi[BSJBPQSPDFTTPEFQBSUJDJQBÉÈP TFGB[QPSNFJPEFVNQSPDFTTPIJTUÓSJDP DPNEVSBÉÈP
EFMPOHP QSB[P  DPN BMUPT F CBJYPT  P RVFQPEF DPOTUJUVJSVN QSPCMFNB QBSB BHFOEBT
QÙCMJDBTEFDVSUPFNÊEJPQSB[P DPNPTÈPPTNBOEBUPTQPMÎUJDPTEBTBVUPSJEBEFTRVF
cuidam da Política Regional.
Ocorre que o desenvolvimento regional deveria ter inúmeros pontos de contato com a
estrutura institucional do federalismo político brasileiro. O princípio da participação polítiDBOPEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMEFWFSJBSFBMJ[BSTFQPSNFJPEPBDPQMBNFOUPEPTQSPHSBmas com as casas legislativas, na qualidade de instâncias institucionais dessa participação.
A estratégia regionalista de desenvolver ações segundo escalas territoriais deveria coinciEJSDPNBFTUSVUVSBGFEFSBMJTUB KÃRVFFMBBTTJNFTUÃPSHBOJ[BEB
Os políticos das câmaras de vereadores deveriam conectar-se com a Cidadania municipal
distribuída em frações concretas do território municipal, assim como os políticos das assembléias legislativas deveriam conectar-se com a Cidadania estadual distribuída em frações concretas do território estadual. Devido a minha dúvida registrada no pé de página,
aceito que os programas regionais em suas diferentes escalas deveriam conectar-se com
as câmaras de vereadores e as assembléias estaduais. Entretanto, a federação está de tal
GPSNBPSHBOJ[BEBRVFPVP1PEFS-FHJTMBUJWPEFTDPOIFDFBSFMBÉÈPUFSSJUPSJBMCÃTJDBFOUSF

88 Foi a política que se afastou do desenvolvimento ou foi esse que se afastou da política? Por que o brasileiro
EFTQSF[B TVBT JOTUJUVJÉ×FT  FN QBSUJDVMBS  P QBSMBNFOUP  "P BTTJN GB[ËMP  BCSF B QFSTQFDUJWB EB EFNPDSBDJB
participativa, não como elemento complementar, mas como substituto do parlamento.
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o político e o cidadão, ou o Poder Executivo entende que representa isoladamente o EstaEPFBHFDPNPUBM GB[FOEPEBQPMÎUJDBVNBGPSÉBOÈPEFTFOWPMWJNFOUJTUB89
A compreensão do formato particular do sistema federativo nacional é a porta de entrada
para entender que a política de desenvolvimento regional tem muito a ganhar com a
BEFSËODJBEBQPMÎUJDBÆSFHJÈPFEBSFHJÈPÆQPMÎUJDB
E por que a Política Regional é visceralmente política? Porque a Política Regional trata da
EJTUSJCVJÉÈPEPQPEFSFOUSFDJEBEÈPTMPDBMJ[BEPTFNEJTUJOUBTGSBÉ×FTEPUFSSJUÓSJPOBDJPnal. A Política Regional não tem por objetivo precípuo a melhoria da saúde das pessoas
(como a política de saúde), nem a segurança do cidadão (como a política de segurança
pública), nem a qualificação educacional de jovens e adultos (como a política de educação), etc. A Política Regional é essencialmente uma política de segunda instância90, de
pesos e contrapesos, de avaliação e balanceamento dos benefícios incrementais e das
NFMIPSJBTQSPQPSDJPOBEBTÆQPQVMBÉÈP DPFSFOUFDPNPQBQFMEP&TUBEPOVNBTPDJFEBEF
FNRVFPTOFHÓDJPTTÈPPSJFOUBEPTQFMPNFSDBEP$PNJTTP RVFSPEJ[FSRVFPQPEFSÊP
cerne da Política Regional. Se o poder é seu cerne, seu modus operandi é o próprio da política. Sendo seu modus operandi o da política, a Política Regional deve se aproximar e não
se afastar das câmaras municipais, das assembléias legislativas e do Congresso Nacional,
enfim, da estrutura institucional de um Estado democrático.
2VBOEPJTTPOÈPPDPSSF DPNPÊGBUPOP#SBTJM B1PMÎUJDB3FHJPOBM QPSEJTQFOTBSBFTUSVUVSBQPMÎUJDBEPGFEFSBMJTNPQBSBTVBDPODSFUJ[BÉÈP DPNFUFPFRVÎWPDPEFFTUSVUVSBSTF
em torno da “federação dos executivos”, em que os executivos são o federal, o estadual e o
NVOJDJQBM6NBWF[DPOTUJUVÎEBUBMiGFEFSBÉÈPu BQPMÎUJDBQ×FTFFNDBNQPQBSBFOWPMWFS
o cidadão, sublimando a castração do legislativo do processo.91

89i"ÃSFBSFHJPOBMAÊQPVDPBCFSUBÆQPMÎUJDB"QPMÎUJDBÊBQPMÎUJDBEPHBCJOFUF EPHPWFSOBEPS EBDPYJB OÈPÊB
política das ruas. A política regional não tem a capilaridade que a política urbana tem nas cidades e que a política
BHSÎDPMBGBNJMJBSUFWFBPMPOHPEPTÙMUJNPTBOPTOP#SBTJM/ÓTOÈPUFNPTPFDPQPMÎUJDPOP1BSMBNFOUPQBSBEBS
DPOUBEJTTP0EFCBUFSFHJPOBMÊBQSJTJPOBEPQFMBTMJEFSBOÉBTQPMÎUJDBTNVJUBTWF[FTUBDBOIBTRVFBHFOUFUFN
OBTÃSFBTNBJTEÊCFJTEP#SBTJM RVFSFQSPEV[FNKPHPTEFFYDMVTÈP RVFSFQSPEV[FNJOUFSFTTFTFDPOÔNJDPT
não necessariamente convergentes com aqueles que deveriam existir em uma política de desenvolvimento
regional. Esse é o grande desafio: criar uma retaguarda política mais sólida para a política de desenvolvimento
SFHJPOBMu (BMWÈP 
90 Essa concepção abre espaço para fugir do leito de Procusto da Política Regional: eficiência ou equidade?
91 O acúmulo de experiências históricas deformantes chega a tal ponto que, ou causa e efeito se confundem e
UBOUPP&YFDVUJWPDVMQBP-FHJTMBUJWP RVBOUPFTUFDVMQBBRVFMFPVBNCPTOÈPEJBMPHBNFOUSFTJ
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A proposta contida nessa argumentação não supõe que a Política Regional esgote seu reQFSUÓSJPGB[FOEPDPJODJEJSTFVNBQBEFBUVBÉÈPDPNBTFTDBMBTEBTDÄNBSBTEFWFSFBEPres e assembléias legislativas. De fato, o recorte das regiões delimitadas por um histórico
de identidade não coincide com os limites políticos de municípios e estados. Porém, se
não houver concordância da Política Regional com recortes espaciais das casas legislativas, o problema apontado continua.
-FWBOEPFNDPOUBPTEBEPTKÃBQSFTFOUBEPTFBBSHVNFOUBÉÈPDPSSFTQPOEFOUF DPOTJdera-se que nenhuma das hipóteses foi rejeitada, portanto, estão mantidas em sua forma
propositiva original.
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)Ã USËT QBES×FT EF BKVTUBNFOUP Æ DSJTF HMPCBM EF  EFTGBWPSÃWFJT
BP#SBTJM 10$)."/ C TFPQBÎTPTUPNBSDPNPNPEFMPTEFJOTpiração. São eles, o “padrão europeu” (ajuste fiscal recessivo); o “padrão
norte-americano” (desfavorável ao ajuste fiscal e aumento das exportações de maior valor agregado); e o “padrão asiático” (expansão sustentaEBQFMBTFYQPSUBÉ×FT 4FVTSFóFYPTOP#SBTJMJODMVFNBWBMPSJ[BÉÈPEP
real e o “aprofundamento da heterogeneidade estrutural” (crescimento
da participação das commodities no conjunto da produção e ampliação
do diferencial de produtividade entre setores inovadores e tradicionais)
10$)."/  C  " SFBÉÈP EP #SBTJM EBSÃ P UPN EB TVTUFOUBCJMJEBde do crescimento interno e as possibilidades de uma Política Regional
com forte acento na redução das desigualdades e ampliação das oportunidades.
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/PDBNQPJOUFSOBDJPOBM P#SBTJMEFMJOFJBVNBOPWBJNBHFNFOUSFTFVTQBSFT/FTTFQBSUJcular, o confronto com a China é inevitável. A propósito, estima-se que a China, em 2050,
SFQSFTFOUBSÃEP1*#NVOEJBM DPOUSBPTBUVBJT4FHVOEPBNFTNBFTUJNBUJWB P
#SBTJMQBTTBSÃEFBEP1*#NVOEJBM OPNFTNPQFSÎPEP0NFTNPTFQBTTBDPNB
participação do país nas exportações mundiais. Com bastante otimismo aceita-se avançar
BQBSUJDJQBÉÈPEP#SBTJMNVOEJBMEFQBSB FN -0;"3%0  
"FWPMVÉÈPRVBOUJUBUJWBQPVDPFYQSFTTJWBEP#SBTJMOPTQSÓYJNPTBOPTBGBTUBDPNQMFUBNFOUFBQPTTJCJMJEBEFEFDPODSFUJ[BÉÈPEFVNDFOÃSJPTFHVOEPPRVBMPQBÎTBQBSFDFSJB
DPNP VNB TFHVOEB $IJOB 1PS JTTP NFTNP  PT EFTBñPT EP #SBTJM OÈP TÈP EF OBUVSF[B
quantitativa, mas qualitativa. Será o portador de um novo paradigma de desenvolvimento? Nesse paradigma, a questão da desigualdade deverá ainda ser tratada como um tópiDPSFMBUJWBNFOUFBVUÔOPNPPVKÃUFSÃTJEPTVQFSBEP &TTBJORVJFUBÉÈPEÃBNFEJEBEBT
responsabilidades da Política Regional no país.
5FOEPQSFTFOUFFTUBJORVJFUBÉÈPFCBMJ[BEPQFMPTQSPDFEJNFOUPTNFUPEPMÓHJDPTFTUBCFlecidos na Parte II, apresenta-se a seguir as principais constatações, conclusões, especulações e perspectivas.

4.1 CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES
[1] A PNDR combina o novo com o velho
A PNDR não representa um ponto de inflexão ou uma inovação na condução da política
EFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMOP#SBTJM/ÈPTFOEPJOPWBÉÈP TFSJBNBJTCFNFORVBESBEB
como um misto de novidade e continuidade. Assim, apresenta, por um lado, a inovação
EBGPSNBMJ[BÉÈPMFHBMQPSNFJPEFVNEFDSFUP1FMPPVUSP DPOTFSWBBMHVOTFMFNFOUPTEF
DPOUJOVJEBEF&OUSFFMFT EFTUBDBNTFPTUÓQJDPTEF<>B<> BTFHVJSEFTDSJUPT
[2] O caráter pró-cíclico da Política Regional
Não há trade off entre as políticas de desenvolvimento regional e fiscal sempre e quando
aumente a carga fiscal e a arrecadação, ocorrências mais prováveis em épocas de cresciNFOUP0DPOóJUPNBUFSJBMJ[BTFFNÊQPDBTEFDSJTF EFDPOUFOÉÈPPSÉBNFOUÃSJBPVEF-
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TPSHBOJ[BÉÈPEBTDPOUBTQÙCMJDBT*TTPGB[DPNRVFB1PMÎUJDB3FHJPOBMTFKBQSÓDÎDMJDB JTUP
Ê NPTUSFWJHPSQBSBSFEJTUSJCVJSBSJRVF[BFNÊQPDBTEFCPOBOÉBFTPGSBSFTUSJÉ×FTFN
ÊQPDBTEFDSJTFTFDPOÔNJDBTPVEFCBJYPDSFTDJNFOUPFEFEJñDVMEBEFTPSÉBNFOUÃSJBT
<>Inconsistências institucionais da PNDR
O Ministério da Integração Nacional, a “casa da PNDR”, ao se projetar como continuidade
do antigo Ministério do Interior, continua considerando irrigação e defesa civil como parte
da política nacional de desenvolvimento regional, o que é um claro traço de permanência
EPQBTTBEPOPQSFTFOUF&TTBQFSNBOËODJBFODPOUSBBQPJPOBDPNQSFFOTÈPRVFP(PWFSno Federal tem da questão.92
/PÄNCJUPTVQSBNJOJTUFSJBM B$13 (PWFSOP')$ EFVMVHBSÆ$1%3 (PWFSOP-VMB DBSBDUFSJ[BOEPBDPOUJOVJEBEFFOÈPVNplus institucional. Nesse caso, a virtude esteve na
compreensão de que a PNDR “pede” uma instância supraministerial, já que se trata de uma
“política transversal”. No caso das superintendências, observou-se uma relutância e titubeio com os logros desejados. Num primeiro momento, Sudam, Sudene e Sudeco foram
FYUJOUBTmPRVFQPEFSJBTJOBMJ[BSVNNPWJNFOUPEFSFOPWBÉÈPOBÃSFBFNRVFBTTVQFrintendências eram vistas como instituições envelhecidas. Portanto, nada mais esperado
que fossem sucedidas por uma forma up to date, a das Agências. Mas, no lance seguinte,
FTUBTBHËODJBTGPSBNEFTDBSUBEBTEBOEP OPWBNFOUF MVHBSÆTTVQFSJOUFOEËODJBTmPRVF 
DPSSFTQPOEFOUFNFOUF  TJOBMJ[BWB VN SFDVP " USBKFUÓSJB EB 4VEFDP GPJ EJTUJOUB NPSUB F
sepultada, foi restabelecida quase 20 anos depois, sem passar pelo trânsito de agência.
O caso mais flagrante de inconsistência institucional em termos da incorporação do territorial como essência da Política Regional tem como mote a criação do programa Territórios
da Cidadania, a cargo do MDA.

92 A Presidência da República, em documento que trata do fortalecimento da federação, declara que “dentre
as ações que compõem a Política Nacional de Desenvolvimento Regional [a cargo do Ministério da Integração
/BDJPOBM>TPCSFTTBFNTFBTEF<>JSSJHBÉÈPFEFEFGFTBDJWJMu #3"4*-1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB  Q
93 Ainda assim, não se pode argumentar que a Casa Civil seja de forma incontrastável o lócus privilegiado da
transversalidade, já que ali existem as seguintes Câmaras setoriais instaladas: Política Cultural, Comércio Exterior,
%FTFOWPMWJNFOUP&DPOÔNJDP 3FDVSTPT/BUVSBJT 1PMÎUJDB&DPOÔNJDB *OGSBFTUSVUVSB $ÄNBSBEF1PMÎUJDBTEF*OUFgração Nacional e Desenvolvimento Regional, Regulação do Mercado de Medicamentos, Relações Exteriores e
Defesa Nacional e Política Social. Por outro lado, há de se observar que a tradição política brasileira corresponde
BDPOGFSJSÆ$BTB$JWJMVNQBQFMEFDPPSEFOBÉÈPEFUFNBTQPMÎUJDPTFSFMBDJPOBNFOUPDPNP$POHSFTTP/BDJPOBM
FOÈPDPNPGPJOP(PWFSOP-VMB
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0HSBOEFEFTBñPEFTTFQSPHSBNBÊGB[FSDPNRVFBTQPMÎUJDBTQÙCMJDBTDIFHVFNBSUJDVladas ao público-alvo para, efetivamente, promover o desenvolvimento sustentável em
cada escala territorial. Para tanto, conta com as seguintes instâncias governamentais: comitê gestor nacional, comitê técnico; comitês de articulação estaduais; e colegiados territoriais.
5FOEPDPNPGVOÉÈPBJOUFHSBÉÈPEBTBÉ×FTEFNJOJTUÊSJPTFÓSHÈPTEP(PWFSOP'FEFSBM
com estados e municípios, o Territórios da Cidadania orienta-se por um modelo transversal
FBHSFHBEPSCVTDBGB[FSJOUFSGBDFDPNPTNBJTEJWFSTPTQSPHSBNBTFBÉ×FTDIFHBBBSUJcular ações no plano do orçamento anual e no do PPA; e conta com instâncias decisórias
e técnicas bastante desenvolvidas.
Com características tão próprias da estratégia de uma Política Regional, como distinguir
(e aceitar) seus propósitos e estratégias dos da PNDR? Para coordenar, integrar e agregar
BÉ×FTEFNJOJTUÊSJPTFÓSHÈPTEP(PWFSOP'FEFSBMOÈPUFSJBTJEPOFDFTTÃSJPDSJBSVNQSPgrama, pois esse é precisamente o papel da PNDR, especialmente nas áreas deprimidas,
que acusam maior carência de serviços públicos.
Como se sabe, o Territórios da Cidadania foi criado em fevereiro de 2008, momento em
que a CPDR, Câmara da Casa Civil da Presidência da República responsável pela Política
Regional, deu por encerrada sua missão de implantar os instrumentos básicos da PNDR
e passou a considerar apenas o monitoramento das ações. No momento de criação do
Territórios da Cidadania, a PNDR completava um ano de existência. As circunstâncias favorecem a interpretação de que o programa Territórios da Cidadania emerge do vácuo de
DPPSEFOBÉÈPEFJYBEPQFMB$1%3 GB[FOEPDPNRVFP.%"WJFTTFBPDVQBSPFTQBÉPRVF
TFSJBEP.*UPTDPEJ[FSEFUFSNJOBEBTDPJTBTEFGPSNBEJSFUB NBT EFGBUP B1/%3iDBJV
no colo” do MDA.

94 A hipótese explicativa é de fundo político-partidário. Segundo tal hipótese, a preferência atribuída ao Territórios da Cidadania decorreu da sua vinculação institucional a um ministério (MDA) comandado pelo PT, ao
DPOUSÃSJPEB1/%3 TFEJBEBOP.* DVKPDPNBOEPFSBEP1.%#$POUSJCVJVQBSBUBOUP BJEFJBKÃBTTFOUBEBEF
que a PNDR era uma política do MI. Não se pense que o autor entende como inconveniente a interveniência
do “fator político” na PNDR. Muito pelo contrário. A ação política é uma via obrigatória numa democracia para
BBMPDBÉÈPEPTSFDVSTPTQÙCMJDPT0QSPCMFNBRVFDFSUBNFOUFFYJTUFFTUÃWJODVMBEPÆPSHBOJ[BÉÈPQPMÎUJDBOP
#SBTJM PQSFTJEFODJBMJTNPEFDPBMJ[ÈP RVFUPSOBFYUSFNBNFOUFEJGÎDJMBHFTUÈPEPTOFHÓDJPTQÙCMJDPTFNHFSBM 
em especial os que dependem totalmente do Estado, como a PNDR.
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Embora não dispusesse do status de Política Nacional, e estivesse afeto a um ministério
essencialmente temático e setorial, o programa Territórios da CidadaniaUFSJBUJEP ÆRVFMF
tempo, mais visibilidade pública nos territórios e maior grau de conexão com a base de
lideranças locais e stakeholders, o que lhe teria dado uma vantagem relativa – sobretudo
política – sobre a PNDR e o MI.
Isso coloca uma última questão, a saber, ou a condução da PNDR pelo MI não coadunaWBDPNBPSJFOUBÉÈPRVFB$BTB$JWJMEBWBPVRVFSJBEBSÆ1PMÎUJDB3FHJPOBM PVB1PMÎUJDB
3FHJPOBM FNTJNFTNB OÈPÊUJEBDPNPJOTUSVNFOUPDBQB[EFFYFSDFSBDPPSEFOBÉÈP
territorial, embora tal coordenação faça parte de sua essência e compreensão.
<>Heranças programáticas
+ÃTFEJTTFRVFB$1%3EP(PWFSOP-VMBÊBWFSTÈPSFOPWBEBEB$13EP(PWFSOP'FSOBOEP)FOSJRVF$BSEPTP5BNCÊNWJFSBNEFTTFÙMUJNPHPWFSOPPTQSPHSBNBTProduzir (na
WFSEBEF VNQSPKFUPEFDPPQFSBÉÈPUÊDOJDBEP(PWFSOPCSBTJMFJSPDPNB'"0 EF
Promeso  EF   JOUFHSBOUF EP 11"  F Faixa de Fronteira, de 1999, também
JODMVÎEPOP11"
"iFYQMPTÈPuEBWFSUFOUFiUFSSJUPSJBMuOBTBÉ×FTEPTEPJTHPWFSOPTEP1SFTJEFOUF-VMBQPEFSJBTFSUPNBEBDPNPVNBJOPWBÉÈP NBTÆMV[EBTFWJEËODJBTSFTUBNNBJTEÙWJEBTEP
RVFDFSUF[BT&NDBTPTDPNPFTTFÊIPOFTUPSFQBSUJSBiWFSEBEFuFOUSFPTPUJNJTUBTFPT
pessimistas. No contexto territorial em que sobressaem os programas e as políticas com
CBTFFTQBDJBM BEFTDFOUSBMJ[BÉÈPEBBÉÈPQÙCMJDBFBQBSUJDJQBÉÈPEPTBUPSFTTPDJBJT FOfim, o empoderamento) são consideradas elementos integrantes do “territorial” (isto está
presente na PNDR e no Territórios da Cidadania, entre outros).
"EFTDFOUSBMJ[BÉÈPÊQBSUFEFVNBWFMIBEÎWJEBGFEFSBUJWBQBSBBRVBMPQBÎTOÈPDPOTFHVF
encontrar uma solução ideal. E mais difícil será se promovida por uma dada política. Já a
participação que nasce do “territorial” é uma iniciativa bastante defasada em relação ao
QSPDFTTPEFSFEFNPDSBUJ[BÉÈPQFMPRVBMQBTTPVPQBÎT5BMQSPDFTTP DPNJOÎDJPBJOEBOP
último período dos governos militares, encontrou seu termo de coroamento na promulgação da atual Constituição, em 1988. Por isso, ao promover a participação e o empoderamento da sociedade, já entrado o século XXI, a PNDR mostra um traço de defasagem
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do referido processo político. Teria sido melhor que ela tivesse encontrado esse terreno
pavimentado.95
5BOUPOVNDBTPDPNPOPPVUSP EFTDFOUSBMJ[BÉÈPFQBSUJDJQBÉÈP B1/%3OÈPSFÙOFDPOdições políticas para comunicar autonomia ao processo que promete promover e incrementar, pois ele se ancora na questão federativa, que é, como se sabe, um caso particular
EFEJTDVTTÈPQFSNBOFOUFOP#SBTJM%FNBJTBNBJT UFSTFJBEFMFWBSFNDPOUBBJOUFSBÉÈPDPNPVUSPT WÃSJPT QSPHSBNBTHPWFSOBNFOUBJTRVFVUJMJ[BNBNFTNBQMBUBGPSNBEF
empoderamento, o que acaba gerando, no campo, diversas regiões (segundo percepção
dos atores), como, por exemplo, a “região da PNDR”, “a região do Territórios da Cidadania”, a
“região desse e daquele programa”, etc.
)ÃVNBNBSHFNEFWFSEBEFOPBSHVNFOUPRVFDPOTJEFSBQFSNBOFOUFTPTJOTUSVNFOUPT
da Política Regional que aqui são considerados “velhos”. Assim, os financiamentos e os
incentivos fiscais podem ser tomados como instrumentos permanentes de qualquer política, inclusive da Política Regional, o que, é claro, amaina a crítica.
[5] Definições esperadas da PNDR
As posições generalistas expressas pela Casa Civil no contexto do levantamento promovido pelo TCU sobre a PNDR não explora os desdobramentos necessários da questão que
trata da interação entre a desigualdade ENTRE regiões e DENTRO delas e deixa em aberto
VNQPTJDJPOBNFOUPRVFOÈPEFWFSJBUBSEBSFNTFSFYQMJDJUBEP VNBWF[RVFBñSNBÉ×FT
generalistas respondem mais a um impulso ideológico do que a uma questão tecnicamente embasada. Ainda assim, saber que a PNDR “é orientadora das políticas setoriais”, tal
como disse a Casa Civil é alvissareiro, porque coloca a Política Regional como uma política

95"EFTDFOUSBMJ[BÉÈPEFQPMÎUJDBTQÙCMJDBT FNQSJODÎQJP DPOUBGBWPSBWFMNFOUFRVBOEPBÓUJDBÊBEBCVTDBEB
JOUFSBÉÈPFOUSF&TUBEPFTPDJFEBEF1PSÊN OP#SBTJM BEFTDFOUSBMJ[BÉÈPQPEFTFSVNBBSNBEJMIB QPJTPNPWJmento em direção ao cidadão pode esconder um arremedo de continuidade do passado. Como se sabe, o país
foi/vem sendo dominado por oligarquias regionais que impuseram seu ponto de vista ao poder central, como
se as regiões e a nação fossem duas coisas descoladas uma da outra. Ainda no presente persistem resquícios
EFTTBEFTDFOUSBMJ[BÉÈPSFUSÓHSBEBFBUSBTBEB0FYFNQMPÊUSB[JEPÆDPOTJEFSBÉÈPQPS/BTTJG  BPSFWFMBSP
caso da reforma agrária, em que “a excessiva autonomia das superintendências regionais [do Incra] e o avanço
EFHSVQPTQPMÎUJDPTTPCSFFMBTEFQPJTEBSFEFNPDSBUJ[BÉÈP UJSBSBNEP(PWFSOP'FEFSBMRVBMRVFSDBQBDJEBEFEF
formular e executar políticas nessa área [...]. Nos estados onde aliados conservadores dominam a estrutura regional do Incra, as superintendências são impermeáveis para os movimentos sociais que militam na reforma agráSJBu%FTDFOUSBMJ[BÉÈP TJNNBTDPOEJDJPOBEBÆOFHBÉÈPEPEPNÎOJPEFPMJHBSRVJBTSFHJPOBJTDPOTFSWBEPSBT
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de orientação das demais políticas. Quero crer que este seja um papel potencial reservado
Æ1/%3 QPSÊNBJOEBOÈPSFBMJ[BEP
[6] A identificação política do Ministério da Integração Nacional
O Ministério da Integração Nacional deve evitar, a todo custo, identificar-se como um “miOJTUÊSJPEP PVQBSBP /PSEFTUFu"PBTTJNGB[ËMPJODPSSFOPSJTDPEFJTPMBSTFFQFSEFS
BMJBEPTQBSBDPOGFSJSNBJPSQPUËODJBÆ1/%3"PTFJTPMBS EFJYBEFDPOTUSVJSVNFOUPSOP
JOTUJUVDJPOBMEFBMJBOÉBTFQBSDFSJBTRVFUPNFP#SBTJMDPNPTFVUFSSJUÓSJPEFBÉÈP"PTF
identificar fortemente com a Região Nordeste, a PNDR corre o risco de ser tomada como
VNBQPMÎUJDBRVFOÈPTFEFTUJOBBP#SBTJM BEFTQFJUPEPEFTNFOUJEPEFTFVTUFYUPT
[7] Dilemas do financiamento do desenvolvimento regional
Diante do argumento de que os fundos de desenvolvimento regional deveriam privilegiar obras estruturantes e financiamentos estratégicos, os gestores da Política Regional
encontram-se diante de um dilema, qual seja: a concentração da concessão do crédito em
HSBOEFTPCSBTFFNQSFFOEJNFOUPTQSJWBEPTÊWJSUVBMNFOUFOFDFTTÃSJBUBOUPÆQSFQBSBÉÈP
EBTSFHJ×FTQBSBPEFTFOWPMWJNFOUPRVBOUPÆDSJBÉÈPEFDPOEJÉ×FTQBSBBWJBCJMJEBEFEPT
HSBOEFTOFHÓDJPT RVFEJGVOEFNFGFJUPTQPTJUJWPTQBSBGSFOUFFQBSBUSÃTNBTSFEV[FNB
fatia do crédito que seria destinado aos pequenos e médios empreendedores, além de
não garantir, necessariamente, a redução das desigualdades, pelo contrário, podem até
acirrá-las. Assim, a promoção do desenvolvimento regional, pela via do crédito, pode importar em mais e não menos desigualdade. Este é um típico dilema do financiamento do
desenvolvimento regional.
0VUSPEJMFNBEJ[SFTQFJUPÆQPTTJCJMJEBEFEFPTGVOEPTEFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBMQBTsarem a ser “fundos de desenvolvimento setorial”, como é o que constata o avaliador do
FCO nos últimos anos. O autor da avaliação argumenta que a concentração das aplicações
de seus recursos na agricultura pode deslocar o FCO da figura de “fundo regional” para a
de “fundo setorial”, no caso da agricultura.
0UFSDFJSPEJMFNB NVJUPQSFTFOUFOP'/& ÊRVFPGVOEPDPOTUJUVDJPOBM FNWF[EFñOBOciar a inovação, o incremento e as novas atividades, seja o porto seguro de financiamentos
de pequeno porte e rotineiros, que simplesmente mantêm o status quo de uma agricul-

231

PNDR
P

tura de subsistência e de pequenos negócios (comerciais, de serviços ou industriais) que
mal disfarçam o trabalhador assalariado de “empresário”.
[8] Capacitação de recursos humanos
Praticamente não há capacitação orientada para os técnicos gestores do Ministério da
Integração Nacional, já que não recebem treinamento vinculado a sua atividade de gestão
da Política e de seus programas. Os que nos últimos anos conseguiram oportunidades de
DBQBDJUBÉÈPEFWFNOBTBTVBDPOEJÉÈPEFHFTUPSFTQÙCMJDPTEFDBSSFJSBFOÈPQPSFTUBSÆ
frente de programas da PNDR.
[9] PNDR como marca da Política Regional
O Ministério da Integração Nacional ainda não logrou converter a PNDR em uma marca
DPOIFDJEBFEJWVMHBEBKVOUPBPTHPWFSOPTFÆTPDJFEBEF
[10] Avaliação da PNDR
A avaliação da PNDR é uma tarefa necessária, diria vital, mas extremadamente complexa.
4ÈP NVJUPT UFNBT  NVJUPT NBUJ[FT  NVJUPT EFTEPCSBNFOUPT &TTB DPNQMFYJEBEF  RVF Ê
pertinente a uma política pública tão abrangente, dificulta enquadrar o objeto da avaliação em modelos disponíveis na literatura correspondente. Nem por isso a Política Regional deve deixar de passar por avaliações periódicas. Para tanto, deve buscar avaliar seus
instrumentos ou algumas de suas particularidades, sem cair na tentação do canto da sereia, de avaliações globais, bastante incertas.
1PSFTTBSB[ÈP CVTDBSJOEJDBEPSFT FTQFDJBMNFOUFPTRVBOUJUBUJWPT QBSBB1PMÎUJDB3FHJPnal como um todo é visto como uma utopia ou, até, como ingenuidade. Em qualquer dos
casos, uma iniciativa equivocada.
Se, por um lado, os fundos de financiamento foram bastante aquinhoados com exercícios
de avaliação nos últimos anos, as áreas de gestão, coordenação e articulação da PNDR
FTUÈPBCTPMVUBNFOUFÓSGÈTEFTTBBUJWJEBEFFTTFODJBMÆDPOUJOVJEBEFFNFMIPSJBEB1PMÎUJDB
Regional.
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[11] Incompatibilidades
Os planos interestaduais não são compatíveis com a federação:
[Implantar planos interestaduais] é muito complicado hoje. Vivemos ainda um pacto
federativo em que, a partir do momento em que algo somente beneficie um, não dê desvantagem, ainda vai; mas a partir do momento que gera desvantagem para um lado ou
para o outro, ninguém quer ficar com a menor parte ((PEPZ).
[12] Desigualdades novas e velhas
"JOUFHSBÉÈPJOUFSOBDJPOBMEP#SBTJMQPEFQJPSBSBTJUVBÉÈPEFEFTJHVBMEBEFEBTSFHJ×FT
NBJTQPCSFTEPQBÎT+PHBSP#SBTJMPVRVBMRVFSSFHJÈPEP#SBTJMÆQSÓQSJBTPSUFEPDBQJUBMJTNPTFSJBTVJDÎEJPUPUBMUÈPHSBOEFBEFTJHVBMEBEFRVFVNBQPMÎUJDB DPNPB1/%3 
não resolve o problema! A PNDR necessária ainda “não está estabelecida”. Os mecanismos
GFEFSBUJWPTDPOUJOVBNBQSPEV[JSEFTJHVBMEBEFTSFHJPOBJT
[...] em São Paulo tenho 200 deputados e população de 40 milhões de habitantes, e metade do recurso tem que ir pra lá, isso já era. Acho que os recursos têm que ser mais bem
divididos. Hoje o Pará é o 4o em geração de divisas e o 17o em investimentos federais. Não
adianta ter um país com um Sul e Sudeste desenvolvidos e um Norte e Nordeste abaixo
da linha de desenvolvimento do próprio país ((PEPZ).
<>O orçamento expressa a vontade política quanto à Política Regional
0DBSÃUFSOBDJPOBMEFVNB1PMÎUJDB3FHJPOBMBDFOBDPNTVBQPUFODJBMJ[BÉÈP TFKBQPSRVF
passa a ser objeto da intervenção federal, seja porque abre o caminho para a alocação
preferencial de recursos federais no desenvolvimento regional.
Em matéria orçamentária do poder público, a aprovação legislativa dos orçamentos púCMJDPTOP#SBTJMOÈPÊNBOEBUÓSJBÊBQFOBTBVUPSJ[BUJWB&YDMVÎEBBQBSDFMBEBTUSBOTGFSËOcias compulsórias da União aos entes federados – que não orbita em torno da questão
regional – resta concluir que a União se engaja no desenvolvimento regional de forma
voluntária. Com isso, a Política Regional fica ao sabor da configuração dos acordos políticos comandados pelo partido que elege o presidente da República a cada quatro anos e,
praticamente, se torna uma política de governo e não uma política de Estado.
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Tal como na esfera dos juros, em que, seguidamente, os governos aceitam a concepção
da segmentação em mercados de altíssimas e baixas taxas, o mesmo se dá com suas responsabilidades com o desenvolvimento regional. Nesse caso, o poder público introjeta na
máquina pública o conceito de “mercado segmentado”, alojando a Política Regional num
NJOJTUÊSJPDPOEJDJPOBEPQPMÎUJDPQBSUJEBSJBNFOUFFNWF[EFBTTVNJMBDPNPVNQSJODÎQJP
geral aplicável a toda e qualquer ação. O instrumento que usa, nesse caso, é o das transferências voluntárias aos entes federados. No caso específico da PNDR, além de controlar os
WBMPSFTEFUSBOTGFSËODJBT GB[VTPEPWPMVNFEFSFDVSTPTUSBOTGFSJEPTQPSFNFOEBTQBSMBNFOUBSFTQBSBDPOEJDJPOBSTVBBUVBÉÈPOBTSFHJ×FTQSJPSJUÃSJBTEB1/%3FWJEFOUFRVF 
ao contar com recursos de emendas parlamentares como parte do orçamento da PNDR,
está enxovalhando a ideia original do desenvolvimento regional.
<>Conflito fiscal-tributário da PNDR
O trato das questões de equidade no conjunto da acumulação capitalista importa em
abrir uma frente de conflito ou de contestação. Já longe das grandes contendas popuMBSFTmSFWPMVÉ×FT NPUJOT SFWPMUBT BMUFSDBEPT FUDm SFTUBOPTOFTUFTÊDVMPHMPCBMJ[BEP
buscar a mitigação dos conflitos. No caso específico da PNDR, como política de equidade,
resta-nos identificar se e quando ela entra em conflito com a Política Fiscal e Tributária em
torno dos recursos que lhe são alocados. Nesse particular, e caminhando para o terreno
JOTUJUVDJPOBM P.*EFWFSJBCVTDBSPFOUFOEJNFOUPDPNP.JOJTUÊSJPEB'B[FOEB BDBCFÉB
de ponte dos capitalistas dentro do Estado.
A importância da disputa entre eficiência e equidade é sempre aguçada quando há deterioração das contas públicas e/ou quando se adentra períodos com perda de dinamismo
FDPOÔNJDP
[15] “Social” como “Regional”
A inclusão social de grande parcela da população brasileira em três etapas, praticada a
QBSUJSEP1MBOP3FBMDPNB FTUBCJMJEBEFNBDSPFDPOÔNJDB RVFDPOUSPMBBJOóBÉÈPFSFEV[
BTQFSEBTTBMBSJBJTC SFEVÉÈPEBQPCSF[BQPSNFJPEBTUSBOTGFSËODJBTEJSFUBTQSPNPWJEBT
pelo programa Bolsa Família e, c) agora, a promessa de combater a miséria (Brasil sem
Miséria), revela que a opção preferencial do Estado nacional é por intervenções homogeOFJ[BOUFTTPDJBJTEPUJQPTFUPSJBMFOÈPQSPQSJBNFOUFUFSSJUPSJBM/FTTFDPOUFYUPÊEJGÎDJM
esperar protagonismo de políticas genuinamente regionais. Embora uma e outra, se bem
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DPOEV[JEBT DPOTJHBNBMDBOÉBSVNEPTPCKFUJWPTNBJTDBSPTÆ1PMÎUJDB3FHJPOBM RVFÊP
da redução das desigualdades sociais, percebidas como disparidades regionais, a vertente
dominante de política pública não é territorialmente marcada. Com isso, há um empobrecimento da Política Regional, a saber:
r "PQÉÈPQFMPNFDBOJTNPEBUSBOTGFSËODJBEJSFUBEFSFDVSTPTBPDPOTVNJEPSSFQSFTFOUB
VNBSFOÙODJBÆBUVBÉÈPTPCSFBPGFSUBF QPSUBOUP TPCSFTFVTGBUPSFTMPDBDJPOBJTEFUFSminantes. Dessa maneira, a oferta fica inteiramente entregue ao mercado, podendo prover a demanda dos programas sociais a partir de qualquer ponto do território nacional
ou mesmo do exterior. A exceção a esse quadro é dada pela atuação dos instrumentos
ñOBODFJSPTEB1/%3 RVFFTUÈPPSJFOUBEPTÆTSFHJ×FTQSJPSJUÃSJBT
r "EFTDFOUSBMJ[BÉÈPEFJYBEFTFSVNBQSJPSJEBEF BQPOUPEFQPEFSTFSQFSDFCJEBVNB
OPWBDFOUSBMJ[BÉÈPFBUÊBVUPSJUBSJTNPEBBÉÈPQÙCMJDBGFEFSBM DPNPTFEFSBNDPOUB
alguns dos entrevistados.
r "FYQMPSBÉÈPEBTQPUFODJBMJEBEFTSFHJPOBJT PPVUSPCSBÉPEB1PMÎUJDB3FHJPOBM OÈPÊ
necessariamente ativada.
Decorrências:
r %PRVFTFWJV B1/%3UFSNJOBSFEV[JOEPTFBPRVFTÈPTFVTJOTUSVNFOUPTñOBODFJSPT
r " FTQFSBOÉB F P PUJNJTNP EF BMHVOT FOUSFWJTUBEPT DPN BiQPMÎUJDB SFHJPOBM JNQMÎDJUBu
acaba sendo uma desesperança para os que lutaram, lutavam e lutam por uma “política
regional explícita” ou “típica” ou “completa”.
r /PDBNQPQPMÎUJDP OÈPTFQPEFOFHBS BDFOUSBMJ[BÉÈPFPDPOUSPMFGFEFSBJTTPCSFPT
programas sociais são um poderoso instrumento contra a atuação política indesejada
das oligarquias regionais, mas ao não promover uma legítima e republicana descenUSBMJ[BÉÈPGFEFSBUJWBDSJBPQFSJHPEFEFTFOWPMWFSVNBEFQFOEËODJBJHVBMNFOUFJOEFsejável. Assim, a criação de um ‘“Estado Social” pode vir acompanhada do aumento da
DFOUSBMJ[BÉÈPFRVJÉÃEPBVUPSJUBSJTNPEF&TUBEP"MHVÊNBQPOUPVRVFBPQÉÈPQPSFTTF
desenho de política é fruto da “inteligência política” de quem a implantou. Ainda assim,
esse, como qualquer outro desenho, não está livre de ser dominado por suas próprias
dinâmicas, o que, por isso mesmo, não isenta a consolidação de configurações que no
futuro podem ser consideradas republicanamente nocivas.
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4.2 ESPECULAÇÕES
4.2.1EXISTE O “PROBLEMA REGIONAL” NO BRASIL DE HOJE?
/FTUBTFÉÈPSFUPNBTFPQSFTFOUFUFNBQBSBSFTQPOEFSÆTFHVJOUFQFSHVOUBFYJTUFPiQSPCMFNBSFHJPOBMuOP#SBTJMEFIPKF
"TFHVJSPSBDJPDÎOJPFBTSB[×FTEPTFOUSFWJTUBEPT BSFTQPTUBÊQPTJUJWB5PEPTPTFOUSFvistados aceitam e defendem o ponto de vista de que existe um “problema regional” no
#SBTJM"MÊNEFBDFJUÃMP QPSFYFNQMP $BSMPT#SBOEÈPRVBMJñDBPDPNPDPNQMFYPFEF
EJWFSTBTNBOJGFTUBÉ×FT1PSTVBWF[ (VJNBSÈFT/FUP 4JMWB+SF8JMTPO$BOPBSHVNFOUBN
RVFTVBDBSBDUFSJ[BÉÈPEFWFGB[FSVTPEFBCPSEBHFNTPDJPMÓHJDB QPMÎUJDB IJTUÓSJDBFHFPgráfica. Edna Costa reivindica o uso de indicadores culturais e de poder.
5ÄOJB#BDFMBSMPDBMJ[BBPSJHFNEPiQSPCMFNBSFHJPOBMCSBTJMFJSPuOPJOÎDJPEPTÊDVMP99 
quando passou a haver concentração “exagerada” de investimentos no sudeste do país e,
mais precisamente, em São Paulo. Pessoalmente, acredito que o “problema regional” do
#SBTJMSFTVMUBEBDPOTPMJEBÉÈPEFVNBUSBKFUÓSJBEFDSFTDFOUFEBJNQPSUÄODJBFDPOÔNJDB
EB3FHJÈP/PSEFTUF PRVFSFNFUFSJBTVBPSJHFNQSJNFWBBPTÊDVMP97***96 Fernanda FerráSJPF7FSOPO(FPSHF EB4VEFOF EFTEPCSBOEPBRVFTUÈP DPOTJEFSBNRVFPCPNFOUFOdimento da “questão regional” não se alcança com o exacerbamento da disjuntiva entre o
setorial e o regional, mas sim com a complementação. Francisco Costa, da UFPA, arriscou
uma estimativa quantitativa para afirmar a questão regional, concordando com os demais
quanto a sua existência:
A questão regional tem sua existência garantida no Brasil se forem considerados os fluxos
financeiros de “última instância da acumulação”, os quais revelam que entre 60-65% ou
65-70% do excedente está no Sudeste ou volta para ele, especialmente para São Paulo.
Assim, deve ser dito em primeiro lugar que a aceitação e a definição do “problema regional”
FTUÈPBTTFOUBEBTFNCBTFTRVFWÈPBMÊNEPTJOEJDBEPSFTTPDJBJTFFDPOÔNJDPTOPSNBM-

96"TFEFEPWJDFSFJOBEPGPJUSBOTGFSJEBEF4BMWBEPSQBSBP3JPEF+BOFJSP FN&TTBUSBOTGFSËODJBDPOTJEFSPV 
FOUSFPVUSPTBTQFDUPT BQSPYJNJEBEFEBOPWBDBQJUBMEBTNJOBTEF.JOBT(FSBJT PDPOUSPMFEPUSÃñDPOFHSFJSPEP
"UMÄOUJDP4VMFPTJOUFSFTTFTEFGSPOUFJSBDPNPTSFJOPTEF&TQBOIBOB"NÊSJDBEP4VM #*$"-)0 <> 
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NFOUFVUJMJ[BEPT&NTFHVOEPMVHBS FQPSFTTBTSB[×FT PiQSPCMFNBSFHJPOBMuOÈPTFSFTVme a baixos níveis de saúde, educação e renda da população, embora sejam indispensáveis
ÆEFñOJÉÈP0iQSPCMFNBSFHJPOBMuEFNBOEBVNBSHVNFOUPFTUSVUVSBEPEFDBVTBTFSB[×FT
sociais, políticas e históricas imbricadas com a disponibilidade de recursos naturais, enrai[BEPTOVNEBEPFTQBÉPHFPHSÃñDP UBOUPBTTJNRVFGPSBEBÃSFBEFMJNJUBEB PiQSPCMFNB
regional” deixa de existir. Adagenor Ribeiro, da Sudam, preferiu entender o “problema regional” como uma configuração supraestadual de problemas que podem ser sentidos na
escala local, mas cuja solução requer articulação, coordenação e planejamento que foge
ao sentido estrito dos entes federados. Tal como argumenta, seu conceito assenta-se sobre
a perspectiva da infraestrutura como instrumento do desenvolvimento regional.
1PSFTTBTFHVOEBSB[ÈP BQPCSF[BFBEFTJHVBMEBEFOÈPSFQSFTFOUBNDPNUPEBBQSPQSJFEBEFPiQSPCMFNBSFHJPOBMu1PCSF[B EFTJHVBMEBEFFPVUSPTTÈPFMFNFOUPTUFNÃUJDPTRVF
podem ser tomados como o rebatimento setorial do “problema regional”, mas não como
o “problema regional” em si.
1BSBBQSPGFTTPSB#FSUIB#FDLFS BBDVNVMBÉÈPEFQSPCMFNBTTFUPSJBJTSFHJPOBMNFOUFMPDBMJ[BEPTDSJBBRVFTUÈPSFHJPOBM1BSBFMBFQBSB$MÊMJP$BNQPMJOB BRVFTUÈPSFHJPOBMOP
#SBTJMEFIPKFOÈPTFEFñOFTFNBJODMVTÈPEBTDJEBEFT
Aceita a existência do “problema regional”, aceita-se também a necessidade de uma políUJDBEFEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM DPOEV[JEBEFTEFBÓSCJUBOBDJPOBM QPJTOÈPÊQPTTÎWFM
TBUJTGB[FSTFDPNBFñDJËODJBSFóFUJEBOBUBYBEFDSFTDJNFOUPEP1*# BJOEBRVFBMUBFQSPlongada no tempo. A perspectiva de um crescimento inclusivo impõe a conjugação das
políticas setoriais com a de desenvolvimento regional, ainda mais quando se observa que
os resultados obtidos até então, pelo menos no caso do Nordeste, são apenas suficientes
QBSBNBOUFSJOBMUFSBEBTVBQBSUJDJQBÉÈPOP1*#OBDJPOBM97
Com o processo de transformação da sociedade brasileira em múltiplas velocidades, falar
da sobrevivência do “problema regional” no país é absolutamente insuficiente. Pode-se
EJ[FS DPNBCTPMVUBDFSUF[B RVFOÈPUFNPTiPuQSPCMFNBSFHJPOBM5FNPTNBJTEFVNQSP-

97 i5VEPPRVFB4VEFOFDPOTFHVJVGB[FSGPJOÈPBVNFOUBSBJOEBNBJTPGPTTP NBOUFSPTEFQBSUJDJQBÉÈPu
3&#06¬"4 
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blema regional. Assim, o “problema regional” do Nordeste é um; o do Norte, outro; e o do
$FOUSP0FTUF PVUSPNBJT*TTP TFNDPOTJEFSBSPTQSPCMFNBTSFHJPOBJTMPDBMJ[BEPTEBTSFgiões mais ricas, a saber, o Sudeste e o Sul. Nesse caso, é muito bem vinda a simetria entre
BBENJTTÈPEFRVFP#SBTJMÊQBÎTQMVSBM EFSBÉBT IJTUÓSJBT USBKFUÓSJBT FUD mPRVFBDFOB
para as soluções – e os “problemas regionais”.
%JBOUFEPQBSBEJHNB BDFJUPEFGPSNBHFOFSBMJ[BEB EFRVFPDBQJUBMJTNPHFSBDPODFOUSBÉÈPEFSFOEBTFPQPSUVOJEBEFT BSSJTDPNFBEJ[FSRVF BMÊNEPDBQJUBMJTNP PQSPCMFNB
da congênita desigualdade deve ser remetido ao materialismo, que existirá além do capitalismo. Dominado por essa orientação, a Política Regional encontra no mito de Sísifo seu
referente. Por isso mesmo nunca deverá baixar a guarda, porque sua tarefa de equidade,
no caso territorial, é permanente.

4.2.2 A TIPOLOGIA DA PNDR
A eleição de espaços prioritários sempre esteve no cerne da intervenção do Estado para
reverter as desigualdades regionais.
Sendo assim, desde cedo, o Ministério da Integração Nacional empreendeu esforços para
EFñOJSEFNBOFJSBDPFSFOUFPTUFSSJUÓSJPTEB1/%31BSBUBOUP GPSNVMPVFN BJOEB
RVBOEPB1/%3OÈPFTUBWBMFHBMNFOUFJOTUJUVDJPOBMJ[BEB VNBUJQPMPHJBRVFTFSWJTTFEF
CBTFQBSBBBQMJDBÉÈPEFTVBFTUSBUÊHJB0UFYUPEFTTBTFÉÈPQSPDVSBGB[FSPCTFSWBÉ×FT
críticas sobre o significado, o alcance e as limitações da tipologia.
A discussão que se segue parte do suposto de que a PNDR deve atuar em múltiplas escaMBTUFSSJUPSJBJT IBKBWJTUBPBQSFOEJ[BEPIJTUÓSJDPUFSNPTUSBEPRVFCBTUBSTFDPNBFTDBMB
NBDSPSSFHJPOBMÊJOTVñDJFOUFF BMHVNBTWF[FT FRVJWPDBEP
São duas as instâncias em que se analisam a existência e a eficácia da tipologia:
ü Na escala macrorregional da desigualdade: “intra” versus “inter”.
ü Na escala mesorregional e nas regiões especiais.
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4.2.2.1

A TIPOLOGIA NA ESCALA MACRORREGIONAL

O documento formulado pelo Ministério da Integração Nacional (2010a), que a um só
tempo é uma autoavaliação da PNDR (até 2010) e uma apresentação de suas perspectivas para o quadriênio seguinte, resume a história da tipologia da PNDR. Nele, se informa
que a
[...] tipologia sub-regional [...] cobre todo o território nacional, com o propósito de
estabelecer um quadro referencial das nossas desigualdades regionais.
-ËTF BMJ RVFBUJQPMPHJBGPJGPSKBEBBQBSUJSEBDPOKVHBÉÈPEFEVBTWBSJÃWFJTB OÎWFMEF
renda domiciliar por habitante; e b) taxa de crescimento do produto.
/BQSJNFJSBWFSTÈPEBUJQPMPHJB BT.3(EP*#(&GPSBNDBSBDUFSJ[BEBTFDMBTTJñDBEBT
BQBSUJSEFEBEPTEP$FOTP%FNPHSÃñDPEFFEFFTUJNBUJWBTSFBMJ[BEBTQBSBP1*#
municipal. Já a tipologia revisada, tratada no citado documento, incorpora estimativas
recentes dos dados antigos e novos procedimentos metodológicos.
&NUFSNPTEFFTDBMBFTQBDJBM FYQMJDBTFRVFBUJQPMPHJBBEPUBB.3(FNGBDFEBiNBJPS
facilidade de identificar padrões de referência a essa escala geográfica”. Seus autores cogitaram de adotar a escala municipal, mas tal opção foi descartada, exceto no caso da
Região Norte.98
(SBOEFQBSUFEBBQSFTFOUBÉÈPEBUFNÃUJDBFTUÃMJHBEBÆFTDPMIBFBPUSBUBNFOUPEPTEBEPTVUJMJ[BEPTQBSBTFPCUFSBUJQPMPHJB BTQFDUPRVFOÈPWBJTFSBCPSEBEPOFTUBPDBTJÈP

98i"BEPÉÈPEFVNBFTDBMBNVOJDJQBM<>UPSOBSJBNBJTEJGÎDJMBJOUFSQSFUBÉÈPEPTGFOÔNFOPTFTQBDJBJTSFMFWBOUFTEFUPEPPUFSSJUÓSJPOBDJPOBMFNGVOÉÈPEPHSBOEFOÙNFSPEFVOJEBEFTEFPCTFSWBÉÈP%FWJEPÆHSBOEF
dispersão das áreas territoriais médias dos municípios brasileiros, no caso das cinco unidades da Federação
da Região Norte com valores médios mais elevados, adotou-se como escala de referência a municipal, o que
QFSNJUFSFEV[JSFTTBEJTQFSTÈPFBQSPYJNBSBFTDBMBBEPUBEBOFTTFTFTUBEPTBPTEBTNJDSPSSFHJ×FTEBTEFNBJT
unidades da Federação. Outra dificuldade metodológica refere-se ao processo de subdivisão municipal, que
dificulta comparações intertemporais das variáveis disponíveis”.
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A ATUALIZAÇÃO GEROU A SEGUINTE MATRIZ:

;dciZ/B>C>HIwG>D96>CI:<G6vÀDC68>DC6A!'%&%V#

Por último, o Ministério da Integração Nacional (2010a) conclui da seguinte maneira:
As quatro situações típicas [...] exprimiriam, portanto, a tipologia a ser considerada e
promovida pela PNDR, apoiando uma visão criteriosa da situação das desigualdades
SFHJPOBJTOP#SBTJM DPNFOGPRVFWPMUBEP OÈPQBSBBJEFOUJñDBÉÈPEFDBVTBTPVFYplicações, mas para apoiar a construção de prioridades para a ação de redução das
desigualdades regionais.
A argumentação em torno do tema não coloca em discussão os aspectos intrínsecos da
UJQPMPHJB BTBCFS BTWBSJÃWFJTVUJMJ[BEBTFPTQSPDFEJNFOUPTFTUBUÎTUJDPTEFUSBUBNFOUPEPT
EBEPT5SBUBUÈPTPNFOUFEBUJQPMPHJBDPNPCBTFEB1/%3 PRVFMFWBÆFMFJÉÈPEFQSJPSJdades e ao delineamento da ação nos territórios eleitos para a ação da política.
0QSJNFJSPBTQFDUPÊPRVFEJ[SFTQFJUPBPVTPEBUJQPMPHJBDPNPiVNRVBESPSFGFSFODJBM
das nossas desigualdades regionais” (idem).
"PUPNBSBUJQPMPHJBDPNPiRVBESPSFGFSFODJBMu TFVTBVUPSFTBTTPDJBNOBÆ1/%3EFGPSma biunívoca. Isto é, a tipologia repercute na política ao ser tomada como a base para a
definição da estratégia da Política Regional; e, no sentido inverso, a prática concreta da
Política Regional é tomada como consequência (desejada e consciente) da compreensão
EPQSPCMFNBDSJTUBMJ[BEBOBUJQPMPHJB
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Não se trata de colocar em dúvida a decisão (de resto, acertada) de se tomar alguma
FYQSFTTÈPUFSSJUPSJBMEBEFTJHVBMEBEFTPDJPFDPOÔNJDBDPNPCBTFEB1PMÎUJDB3FHJPOBM99
Porém, há de se refletir se alguma classificação, qualquer que seja ela, reúne as condições
QBSBFYQSFTTBSPDPOKVOUPEBTEFTJHVBMEBEFTEFDPSUFSFHJPOBM OP#SBTJM
Como a desigualdade é insidiosa e persistente, mostrando imensa capacidade de se repor
no tecido social, o encaminhamento do tema por meio da opção que elege um único
DSJUÊSJP BDMBTTJñDBÉÈPñOBMVUJMJ[BEBQFMB1/%3 QBSBJMVNJOBSTFVDPNCBUFFOGSBRVFDFF
GSBHJMJ[BBFTUSBUÊHJBQPTUBFNBÉÈP0TEPDVNFOUPTPñDJBJTJOEJDBNRVFPTGPSNVMBEPSFT
se deram conta de sua variabilidade ao longo do tempo, e, com base nessa percepção,
UPNBSBNBQSPWJEËODJBEFBUVBMJ[BSEBEPTFBMUFSBSBNFUPEPMPHJBEFUSBUBNFOUPEPTEBEPTFNCVTDBEFSFTVMUBEPTNBJTFñDB[FT*TTP QPSÊN OÈPÊTVñDJFOUF"QSÓQSJB1/%3 
dando sinal de amadurecimento, descarta agir em apenas uma escala, advogando ação
FNNÙMUJQMBTFTDBMBT&NSFTVNP PQSJNFJSPBTQFDUPGPDBMJ[BEPÊRVFDIBNBBBUFOÉÈP
QBSBPGBUPEFBFTUSBUÊHJBEB1/%3EFTDBOTBSTPCSFVNBMFJUVSBEBSFBMJEBEF DSJTUBMJ[BEB
na sua tipologia.
0TFHVOEPBTQFDUPSFGFSFTFÆFTDBMBBEPUBEB RVFÊNJDSPSSFHJPOBM .3( 0.JOJTUÊSJP
da Integração Nacional (2010a) deixa claro que a dúvida na escolha da escala da tipologia
esteve entre a microrregional e a municipal. A decisão pendeu, no geral, para a primeira; e,
no particular (Região Norte), para a segunda. Dado o uso excepcional da escala municipal,
BNJDSPSSFHJPOBMÊBQSFEPNJOBOUFQPEFTFEJ[FSÙOJDB
Ao tomar a tipologia como monoescalar, deve-se assumir que a desigualdade ali tratada
TFSFGFSFÆJOUSBSSFHJPOBM DPSSFTQPOEFOUFÆT.3(TEP*#(&&TTBPQÉÈPFYDMVJBJOUFSBÉÈP
intrarregional versusJOUFSSFHJPOBM GB[FOEPDPNRVFFTTBPQÉÈPTFKBVNBiNBSDBuEBFTUSBtégia da PNDR e, consequentemente, da abordagem do “problema regional” pela Política
Regional.

99 Na literatura já estava claro há algum tempo a insuficiência da escala macrorregional como opção para o deMJOFBNFOUPEFQPMÎUJDBTEFDPNCBUFÆTEFTJHVBMEBEFTSFHJPOBJT #"/%&*3"  "JOEBBTTJN EFWFTFNFODJPnar, como logo adiante é tratado no presente texto, que a compreensão completa da Política Regional inclui duas
instâncias, em que a escala macrorregional é parte de uma delas e, portanto, não pode ser substituída ou abandonada. Essa advertência não pretende manter o status quo, mas chamar a atenção para incluir, também, esse
BTQFDUPOPEFCBUF QPJTOÈPTFUSBUB TJNQMFTNFOUF EFUSPDBSVNBDPJTBQFMBPVUSB DPNPNVJUBTWF[FTTFGB[ QPS
um apelo de modismo de linhas ideológicas de mais amplo espectro que envolvem o mundo como um todo.
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Entretanto, o entendimento é que o tratamento do “problema regional” pelo Estado, no
presente, vem sendo encaminhado por duas vias distintas: a política e a técnico-institucional. A via política pertence ao domínio das relações político-partidárias, tendo como ceOÃSJPUÎQJDPEFEFCBUFPSHBOJ[BEPP$POHSFTTP/BDJPOBM1PSTVBWF[ BWJBUÊDOJDPJOTUJUVcional encontra sua existência no âmbito interno do Executivo e trata da implementação
dos acordos tácitos e explícitos consagrados pela via política, encontrando sua expressão
OPTPSÉBNFOUPTFOBPSHBOJ[BÉÈPJOTUJUVDJPOBM"GÓSNVMBFTUJMJ[BEBEB1/%3FNUFSNPT
de recursos é: funding político e alocação técnico-institucional.
&NUFSNPTDPODSFUPT DPVCFÆWJBQPMÎUJDBEFñOJSGPOUFT WPMVNFFGPSNBT FJOTUJUVDJPOBlidade (superintendências, RIDE) “por fora” da PNDR. Já a implementação (estratégia, critéSJPT QSJPSJEBEFT FUD EBNBUÊSJBQSPEV[JEBQFMBWJBQPMÎUJDBñDBBDBSHPEP&YFDVUJWP& 
por suposto, esse é o caso da tipologia, cuja opção foi pela escala microrregional, portanto
uma escala intrarregional do “problema regional”.100
Dessa formulação, que inclui a compreensão do “problema regional” e sua abordagem
pelo Estado no presente, ressaltam os seguintes pontos:
B  "EFTJHVBMEBEFSFHJPOBMNBJTTBMJFOUFOP#SBTJMEÃTFFOUSFBTNBDSPSSFHJ×FTPVEFOUSP
delas? A PNDR trata-as com igual potência?
b) Existe desproporção ou equilíbrio entre os instrumentos inter-regionais (definidos “por
fora” da política) e intrarregionais (decididos “por dentro” da Política)?
c) O intrarregional (operativo) deveria funcionar como mecanismo conversor do inter-regional (político) ou deveria existir uma interação equipotencial entre as duas esferas?
Do ponto de vista estatístico, a dúvida poderia ser considerada inexistente, pois tanto se
QPEFSJBSFEV[JSBEFTJHVBMEBEFSFHJPOBMJOEPEPiJOUFSuQBSBPiJOUSBu DPNPWJDFWFSTB*TUP
é, consegue-se a redução da desigualdade regional tanto pelo aumento da renda direUBNFOUFOBT.3(TNBJTQPCSFTmKÃRVFFTTFBVNFOUPGBSJBBVNFOUBSBSFOEBNÊEJBEB

100$BTPB1SPQPTUBEF&NFOEB$POTUJUVDJPOBMO RVFTFFODPOUSBFNUSBNJUBÉÈPOP$POHSFTTP/BDJPOBM 
consiga alterar o artigo 159 da Constituição Federal, criando o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional
'/%3 BQBSUJSEBTEJSFUSJ[FTEB1/%3 FTTB1PMÎUJDBFODPOUSBSÃTVBFYQSFTTÈPOBFTGFSBEBWJBQPMÎUJDB QPJTFTUBSÃ
orientando a existência e conformidade de seus instrumentos de intervenção.
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NBDSPSSFHJÈPPOEFTFFODPOUSBNBT.3(NBJTQPCSFTmRVBOUPQFMBNBJPSEPUBÉÈPEF
recursos e meios da macrorregião mais pobre, o que proporcionaria melhores condições
QBSBRVFIPVWFTTFVNBVNFOUPEFSFOEBEFTVBT.3(TNBJTQPCSFT1PSÊN PTNFDBOJTNPTTPDJBJTFFDPOÔNJDPTOÈPHBSBOUFN a priori, o que a estatística, de forma abstrata,
permite delinear. Por isso, o conhecimento dos mecanismos sociais, inclusive da realimenUBÉÈPEBEFTJHVBMEBEF EFWFTFSDPOTJEFSBEPQBSBRVFVNBFTUSBUÊHJBNBJTBNQMBFFñDB[
TFKBBQMJDBEBÆ1/%3
"TTJN EJTQPSEFVNBUJQPMPHJB BJOEBRVFBUVBMJ[BEBFNEBEPTFUÊDOJDBT DPNPiBuCBTFEB
FTUSBUÊHJBEB1/%3OÈPGB[KVTBPFOUFOEJNFOUPHMPCBMEBiRVFTUÈPSFHJPOBMuF QPSUBOUP 
OÈPQFSNJUFRVFTFBUVFFñDB[NFOUFOBTPMVÉÈPEBEFTJHVBMEBEFSFHJPOBM1PSJTTP BTTVNFTFRVFBUJQPMPHJBNPOPFTDBMBS BPGVODJPOBSDPNPBCBTFEBFTUSBUÊHJBEB1/%3 SFEV[
o alcance da Política Regional, ou, com outras palavras, a tipologia é “menor” que a PNDR.

4.2.2.2 A TIPOLOGIA NA ESCALA SUB-REGIONAL

A PNDR assume o suposto de que o mais adequado é enfrentar o problema das desigualdades regionais em escalas sub-regionais. Coerente com tal posição, delineou para sua
BÉÈPBTNFTPSSFHJ×FT ÆTRVBJTBHSFHPVBMHVNBTSFHJ×FTFTQFDJBJT DPNPP4FNJÃSJEP B
Faixa de Fronteira e as RIDEs.
E, nesse caso, como a tipologia se relaciona com essas escalas sub-regionais? Já foi visto
que no caso anterior, abordagem “intra” versus “inter” das desigualdades, as unidades terriUPSJBJTEBUJQPMPHJB .3( TÈPPDPOUFÙEPEPDPOUJOFOUFiJOUSBu"TDMBTTFTUJQPMÓHJDBTOÈP
dão conta do problema inter-regional.
"RVJ PQSPCMFNBTFSFQSPEV[FNFTDBMBTVCSFHJPOBM%FVNMBEPFTUÈP QPSFYFNQMP BT
mesorregiões que apresentam uma configuração espacial derivada de características e cirDVOTUÄODJBTIJTUÓSJDBT TPDJBJT FDPOÔNJDBTFQPMÎUJDBT PRVFMIFTDPOGFSFDPFTÈPQPSNFJP
da identidade. Ao serem definidas para a ação da PNDR, pode-se chamá-las de “unidades
espaciais endógenas” da PNDR. De outro, está a tipologia, cuja unidade espacial mínima é
B.3(EP*#(& PRVFBDBSBDUFSJ[BDPNPVNBiVOJEBEFFTQBDJBMFYÓHFOBuÆ1/%3
Tendo em vista os critérios espaciais distintos adotados para delimitar uma mesorregião
FVNB.3( TFSÃVNBDPJODJEËODJBRVFVNBNFTPSSFHJÈPWFOIBBBCBSDBSVNOÙNFSP
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JOUFJSPEF.3(T"JOEBRVFJTTPOÈPTFKBEFDJTJWP BTEJGFSFOÉBTEFDSJUÊSJPBQBSFDFNDPNP
um problema no mínimo de caráter metodológico. Ademais, pode-se dar o caso de uma
NFTPSSFHJÈPEJTQPSEFRVBOUJEBEFSB[PÃWFMEF.3(EFBMUBSFOEBFGVHJS BTTJN ÆTQSJPSJdades da PNDR. Esse é um problema que vai além da metodologia, atingindo a estratégia
de ação da Política Regional, que tem como um de seus objetivos a redução das desiHVBMEBEFTSFHJPOBJT"MÊNEPNBJT DPNPDIBNBBBUFOÉÈP#BOEFJSB  OFNTFNQSF
FTQBÉPTDBSBDUFSJ[ÃWFJT DPOKVOUPEFWBSJÃWFJTTPDJBJTFFDPOÔNJDBT DPNPPCKFUPEBBÉÈP
da Política Regional encontram condições de elegibilidade para tanto.
No plano operacional, a delimitação de uma mesorregião leva em conta critérios de identiEBEF PTRVBJTOÈPTÈPVUJMJ[BEPTOBUJQPMPHJB+ÃBUJQPMPHJBQFSNJUJSÃEJ[FS OPNÃYJNP RVBJT
porções da mesorregião são de “baixa renda”, “estagnadas” ou “dinâmicas”, para ficar com as
três prioridades da Política Regional. De duas, uma: ou a delimitação das mesorregiões valeuTFEPDSJUÊSJPEBJEFOUJEBEFmPRVFFWPDBPTUÓQJDPTEFQBSUJDJQBÉÈP EFTDFOUSBMJ[BÉÈPF
empoderamento, e do qual nasce uma configuração específica a ser levada em consideração na formulação de estratégia própria −, ou as mesorregiões privilegiaram as categorias
QSJPSJUÃSJBTEBUJQPMPHJBEB1/%3 PRVFGB[ OFDFTTBSJBNFOUF MFWBSBPVUSPSFTVMUBEP101
Um bom exemplo da dificuldade da convivência da tipologia com a implementação da
PNDR é dado pelos fundos constitucionais.
Criados em 1988 e regulamentados em 1989, FCO, FNE e FNO foram administrados sem
contato com a tipologia da PNDR desde então até 2005. Somente a partir de 2006, o MI
QBTTPVBWJODVMBSBBQMJDBÉÈPEPTSFDVSTPTEFTTFTGVOEPTÆUJQPMPHJBEB1/%3 .*/*453*0
%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <F> 
Com a novidade, o MI avançou no âmbito microrregional versus macrorregional, vinculanEPBBQMJDBÉÈPEPTSFDVSTPTEPTGVOEPTDPOTUJUVDJPOBJTÆUJQPMPHJBEB1/%30SFTVMUBEP
WBJBQSFTFOUBEPOB5BCFMB .*/*453*0%"*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <F> 

101"NFOÉÈPFYQMÎDJUBÆFTDBMBNFTPSSFHJPOBMFÆUJQPMPHJBEB1/%3ÊBTTJNDPMPDBEBi/BFTDBMBTVCSFHJPOBM 
B1/%3FTUBCFMFDFRVFP(PWFSOP'FEFSBMBUVFQSJPSJUBSJBNFOUFFNFTDBMBNFTPSSFHJPOBM TFOEPRVFBEFñOJÉÈPEBTNFTPSSFHJ×FTQFMP.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBMPCTFSWBSÃBUJQPMPHJBEB1/%3u .*/*453*0%"
*/5&(3"¬«0/"$*0/"- <F> Q 
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TABELA 29 – CONTRATAÇÃO DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS SEGUNDO
A TIPOLOGIA DA PNDR (2002, 2004 E 2008)
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Já quando trabalha na escala mesorregional, o relatório da mesma fonte não apresenta
o vínculo entre as aplicações dos fundos e a tipologia, informando apenas o número de
municípios que foram atendidos com os recursos.
Por último, não resta dúvida de que a tipologia proporciona uma base para a reflexão a
respeito das prioridades. Porém, não se pode pensar em passar automaticamente de uma
MFJUVSBPSHBOJ[BEBEBSFBMJEBEF JTUPÊ EBUJQPMPHJB QBSBBBÉÈP

245

PNDR
P

"JOEBRVFTFEËQPSBTTFOUBEBBQSJPSJEBEFHFSBMDPOGFSJEBÆTSFHJ×FT/PSUF /PSEFTUFF
Centro-Oeste, o Promeso e o Programa Faixa de Fronteira levaram a PNDR ao Sudeste e ao
Sul sem intervenção da tipologia.
Ademais, uma questão vestibular da Política Regional é por onde começar a instalação de
programas (mesorregionais ou equivalentes). As regiões com maiores carências parecem
ser a indicação, mas disporiam das condições mínimas de elegibilidade, entre as quais a
NPCJMJ[BÉÈPFBSUJDVMBÉÈPEPTBUPSFT $FSUBNFOUF EJTQPSEFVNBCBTFBEFRVBEBEBBÉÈP
pública é um atrativo para a implementação de programas. Qualquer que seja a consideração a respeito, o gestor dos recursos buscará a obtenção de resultados palpáveis, pois
isso pode desempenhar um papel importante na continuidade, na ampliação e no fortaMFDJNFOUPEB1/%35BOUPÊBTTJNRVF TFHVOEP#BOEFJSB  Q 
Na verdade, os Programas de Mesorregiões que estão sendo implementados na atuBMJEBEFOÈPBCSBOHFNBQFOBTÃSFBTDBSBDUFSJ[BEBTQPSOÎWFJTFYUSFNPTEFDBSËODJB
[...] muitas das mesorregiões já existentes incluem predominantemente áreas que
BQSFTFOUBNOÎWFJTEFSFOEBFEFEJOBNJTNPFDPOÔNJDPTVQFSJPSFTBPTEFQPSÉ×FT
do território nacional onde ainda não foram implantados Programas desse tipo. Na
WFSEBEF TÈPQPVDBTBTÃSFBTDBSBDUFSJ[BEBT<>DPNPEFCBJYBSFOEBFEFWBSJBÉÈPEP
1*#NÊEJBFCBJYBRVFFTUÈPJODMVÎEBTFN1SPHSBNBTEF.FTPSSFHJ×FTKÃFYJTUFOUFT
0T1SPHSBNBTBUVBJTBCSBOHFNQSJODJQBMNFOUFÃSFBTRVFTÈPDBSBDUFSJ[BEBTDPNP
EFSFOEBNÊEJBFEFWBSJBÉÈPEP1*#NÊEJBFCBJYBPVNÊEJBFBMUB6NBPQÉÈPOP
sentido de limitar a implantação de novos Programas apenas a áreas muito carentes,
nos termos definidos pela nova política, pode implicar riscos significativos.
1PEFSÎBNPTBUSJCVJSBEJGFSFOÉBEPJOUFSFEPJOUSBÆEJWJTÈPEFQBQÊJTFOUSF&TUBEPFNFScado? Segue o argumento.
A Política Regional passou a dispor de evidência política a partir do momento em que
P QSPDFTTP EF BDVNVMBÉÈP OP #SBTJM BERVJSJV VNB HSBOEF[B SB[PÃWFM /FTTF NPNFOUP
histórico, era apropriada como política nacional, explicitamente com o apoio direto da
Presidência da República. Tal como apresentada então, a Política Regional era nitidamente
de corte inter-regional e, como as regiões eram de escala imediatamente subnacional, o
JOUFSSFHJPOBMJEFOUJñDPVTFDPNPNBDSPFDPOÔNJDP JOTUÄODJBFNRVFBJOUFSWFOÉÈPEP
Estado era/é aceita com mais “naturalidade” pelo mercado. Ao contrário do inter-regional,
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o intrarregional corresponde a escalas inferiores. O intrarregional é multiescalar, incorporando as escalas local, estadual e supraestadual. Para a grande maioria dos empreendimentos capitalistas, essas são escalas mais próximas da experiência da acumulação, uma
WF[RVFOFMBTDSFTDFNEFJNQPSUÄODJBPTBTQFDUPTNJDSPFDPOÔNJDPTBTFSFNDPOTJEFSBdos. A complementaridade de atividades, as decisões locacionais, a inovação tecnológica,
os mecanismos de gestão e a interação de novos empreendimentos no “tecido local” são
todos temas caros ao desenvolvimento na escala considerada inter-regional. Daí sua identificação com o mercado. Nesse caso, a intervenção estatal seria menos tolerada numa
economia de mercado.
Mesmo sendo aceita tal divisão, o certo é que as iniciativas de Estado e sociedade acabam
promovendo a interação do INTER com o INTRA, aliás, como seria de se esperar. O exemQMP EF 1FSOBNCVDP  TFHVOEP B BSHVNFOUBÉÈP EF 'FSOBOEB 'FSSÃSJP F7FSOPO (FPSHF 
é bastante elucidativo. O estado está recebendo vultosos investimentos, mas de forma
FTQBDJBMNFOUFDPODFOUSBEB6NBWF[NBUVSBEPT FTTFTJOWFTUJNFOUPTDPMPDBSÈPPFTUBEP
em um patamar competitivo qualificado diante do Sudeste (foco INTER), por exemplo.
Mesmo assim, do ponto de vista intrarregional, possivelmente aumentará a concentração
EFBUJWJEBEFTFJOJDJBUJWBTFNTVCFTQBÉPT SFQSPEV[JOEPBPQPTJÉÈPFOUSFMJUPSBMFJOUFSJPS
e estabelecendo um renovado padrão de relacionamento do INTRA com o INTER.
Pode-se argumentar que essa modalidade de crescimento busca preservar a funcionalidade do espaço para o capital, qual seja a de concentração espacial das atividades que,
por este meio, estimula a presença de conglomerados e de cadeias produtivas de modo a
evitar a dispersão dos recursos disponíveis.102
Mas, por outro lado, a perspectiva de outros investimentos, como a Transnordestina, é distinta, pois busca exercer influência em torno de seu eixo ao longo de um território ainda
DPNBUJWJEBEFTJODJQJFOUFTBCVTDBEBTSFQFSDVTT×FTEBTHSBOEFTJOGSBFTUSVUVSBTTPCSF
o território que permite a intervenção proveitosa das superintendências regionais, como
Sudene e Sudam.

102 i"HFOUFUFNUJEPVNBTJOBMJ[BÉÈPDMBSBEPTFTUBEPTEFRVFIÃFTQBÉPQFSWFSTPEFMJUPSBMJ[BÉÈPEBFDPOPNJB
SFHJPOBM FTTFTWB[JPTEFPQPSUVOJEBEFTTPDJBJTFTUÈPTFBQSPGVOEBOEPOP/PSEFTUFFPTNFTNPTJOWFTUJNFOUPT
RVFBQPOUBNDSFTDJNFOUPBDJNBEBNÊEJBQBSBBSFHJÈPOPTÙMUJNPTBOPTQPEFGB[FSDPNRVFJOUFSOBNFOUFB
distância entre as regiões dinâmicas e estagnadas aumente; esse fosso está aumentando” (entrevista na Sudene).
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Os entrevistados mantêm em comum a perspectiva da polaridade litoral versus interior na
EJTUSJCVJÉÈPEBTBUJWJEBEFTFDPOÔNJDBTOP/PSEFTUFDPNPFMFNFOUPBTFSNJUJHBEP NBT
WBSJBFNUFSNPTEPHSBVBDFJUÃWFMPVOÈPQBSBPGFOÔNFOP"OUFBPQJOJÈPEPTUÊDOJDPT
EB4VEFOF (VJNBSÈFT/FUPQFSDFCFCBTUBOUFTFMFNFOUPTEFTVQPSUFÆEFTDFOUSBMJ[BÉÈP 
como, por exemplo, empreendimentos industriais em Sobral, de base tecnológica em
$BNQJOB(SBOEF EFCBTFEPBHSPOFHÓDJPFN1FUSPMJOB+VB[FJSP EJWFSTJñDBEPTFN'FJSB
de Santana, e eminentemente agrícolas no oeste baiano, no sul piauiense e sul maranhense, entre outros.
O uso da tipologia com base nas microrregiões apontaria para a máxima possibilidade de
praticar uma política com foco nas diferenças intrarregionais. O que nem sempre ocorre,
porque nem sempre é conveniente. Apesar das políticas elegerem prioridades e focos
EFBÉÈP NVJUBTWF[FT BQPTTJCJMJEBEFEFBUBDBSPQSPCMFNBDPNËYJUPJNQ×FVNBDPNbinação de estratégias que parece ofuscar o critério básico. Isso porque as políticas preDJTBNPCUFSSFTVMUBEPTOPDVSUPQSB[PQBSBBMDBOÉBSPDPOWFODJNFOUPEBRVFMBTGSBÉ×FT
da sociedade ou de grupos de interesse que se opõem a ela, sem o que o mecanismo da
HFOFSBMJ[BÉÈPQPEFTFSBCPSUBEP
"EFTQFJUPEBTEJTUJOUBTGPSNBTEFDPOEV[JSBTQPMÎUJDBT FB1/%3FNQBSUJDVMBS TFSJBOFDFTTÃSJPTFQBSBSPUJQPEFBÉÈPFJOJDJBUJWBEB1/%3EFTUJOBEPBSFEV[JSBEFTJHVBMEBEF
inter-regional do dirigido ao combate da desigualdade intrarregional. Embora essa questão possa passar despercebida, seu alcance ajudaria a precisar ainda mais a potencialidade
FBTMJNJUBÉ×FTEB1/%3RVBOUPÆSFEVÉÈPEBEFTJHVBMEBEFJOUSBFJOUFSSFHJPOBM

4.2.3 UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO?
$PNP(PWFSOP-VMBDPOTPMJEPVTFVNOPWPNPEFMPEFEFTFOWPMWJNFOUPOP#SBTJM 4FHVOEPPTFOBEPSEPVUPSBOEP"MPJ[JP.FSDBEBOUF TJN/FMF iPTPDJBMÊPFJYPFTUSVUVSBOUF
EPFDPOÔNJDPuFP&TUBEPFYFSDFVNiQBQFMNBJTGPSUFu"TEFNBJTDBSBDUFSÎTUJDBTTÈPSFTponsabilidade fiscal, juros baixos, aumento real do salário, ampliação do crédito ao consumidor, com as consequentes repercussões sobre o consumo de massa. Pode-se contra-arHVNFOUBS DPN%FMñN/FUP RVFJTTPOÈPÊTVñDJFOUFQBSBDBSBDUFSJ[BSVNiOPWPNPEFMPu 
pois essas características apontam tão somente para o aprofundamento do que já estava
gravado na Constituição de 1988. De qualquer maneira, o “novo modelo” diferiria tanto do
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nacional-desenvolvimentismo quanto do neoliberalismo. Ainda assim, uma característica
marcante dos últimos tempos foi o crescimento das exportações de commodities, o que
OÈPGBWPSFDFPEFTFOWPMWJNFOUPFOEÓHFOPEPQBÎT -".6$$*  /PMPOHPQSB[P P
aprofundamento dessa vertente atual do desenvolvimento brasileiro pode levar o país a
EJñDVMEBEFT VNBEBTRVBJTBEFTJOEVTUSJBMJ[BÉÈP
%FTDPOTJEFSBEBBRVFTUÈPDPODFJUVBMEFTFPDSFTDJNFOUPTFGB[TFHVOEPVNiOPWPNPEFMPu BTQSPQPTUBTQSJODJQBJTQBSBVNBOPWBFUBQBJODMVFN -0;"3%0  
r Política tributáriaSFBMJ[BSBSFGPSNBUSJCVUÃSJB QÔSñNÆHVFSSBñTDBM EFTPOFSBSPTJOWFTUJNFOUPTFSFEV[JSPTFODBSHPTUSBCBMIJTUBT
r Política industrial: privilegiar a competitividade; aplicar isenções fiscais tópicas; eliminar
obstáculos para o funcionamento das empresas.
r Abertura econômicaEPCSBSBBUVBMBCFSUVSBEFQBSBEP1*#
r Infraestrutura: incentivar a participação do capital privado e formação de poupança por
meio do investimento.
r Gastos correntesDPOUSPMBSQBSBOÈPGVHJSEPSB[PÃWFM
r Superávit primárioDPOEV[JMPEFGPSNBBEJNJOVJSPFTUPRVFEBEÎWJEBCSVUBEPTFUPS
QÙCMJDP DPNPRVFTFQPEFSÃSFEV[JSPSJTDPñTDBMFDBNCJBMFBVNFOUBSPJOWFTUJNFOUP
estrangeiro direto.
r Educação: aprimorar a qualidade do ensino médio e fundamental.
5PEBTBTNFEJEBTBQPOUBEBTTÈPEFOBUVSF[BTFUPSJBM%PQPOUPEFWJTUBSFHJPOBM BQFSTpectiva de um “novo modelo de desenvolvimento”, que aponta para ações em áreas, setores e atividades estratégicas da economia e das finanças públicas, supõe que o Estado
não age diretamente sobre as desigualdades regionais com seus instrumentos peculiares;
interfere setorialmente, esperando que a redução das disparidades regionais siga seu curso pela ação da sociedade e do mercado. Sob essa perspectiva não há como garantir que
as reduções das disparidades ocorram efetivamente, mesmo que o país venha a atingir
novos padrões de competitividade, pois o mercado costuma ampliar as desigualdades
entre as pessoas.
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+PIBOFTT&DL EB$BTB$JWJMEB1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB MFWBOUBVNBIJQÓUFTFRVFBKVEBB
especular sobre as dificuldades de um novo modelo e sobre a PNDR em particular.
Em primeiro lugar, sua abordagem sugere que se olhem as eventuais novidades da questão regional a partir de pontos desconcentrados do país, de dentro e a partir das regiões,
FOÈPBQBSUJSEFVNDFOUSPIFHFNÔOJDPBTFSDPOTJEFSBEP DPNP QPSFYFNQMP BQBSUJS
da hegemonia de São Paulo em termos de economia ou do mercado; ou a partir do poder
QPMÎUJDP JOTUBMBEPFN#SBTÎMJBPVNFTNPBQBSUJSEFVNQPOUPEFIFHFNPOJBTJUVBEPOP
exterior).
Segundo sua perspectiva, um ente modal de qualquer região veria a questão regional a
partir da relação que sua região estabelece com o ponto central, o que permite qualificála como sendo uma “relação radial”, que ocorre ao longo do raio de um círculo entre um
ponto da borda e seu centro. Disso, extraímos a decorrência de que as abordagens laterais
do tipo região-região são inexpressivas, mesmo como uma estratégia auxiliar para o melhor relacionamento da região com o centro. Estratégias auxiliares eventuais ad hoc fariam,
evidentemente, parte do arsenal na perspectiva de melhor relação da região com o centro, não podendo, portanto, ser descartadas. Pelo seu caráter não previsível não podem,
entretanto, ser consideradas de forma sistemática. O exemplo que pode ser mencionado
a propósito é a possibilidade de ocorrerem “acordos” eleitorais entre regiões, explícitos ou
tácitos, como forma de se alcançar um objetivo nacional também de caráter eleitoral.
Sendo assim, dentro do país e no interesse de cada região, predominaria a visão centroperiferia, ou melhor, periferia-centro. Esta decorrência seria qualificada pelo entrevistado,
RVBOEP JOUFSQSFUBOEPBQPTJÉÈPEPTFOUFTMPDBJTFSFHJPOBJT EJ[RVFPEFTFOWPMWJNFOUP
regional resolve-se com a liberação de dinheiro para as regiões mais pobres: “No fundo, o
RVFJNQPSUBTÈPPTóVYPTñOBODFJSPTBRVFJOUFSFTTFTEFWÃSJBTOBUVSF[BTMPDBJTFSFHJPnais querem ter acesso”. Isso sugere que a “questão regional” dentro do Estado demanda
BGPSNBÉÈPEFVNBNBTTBEFSFDVSTPTDPNMJRVJEF[OPQPMPGFEFSBMRVFQPTTBTFSUSBOTferida aos demais entes federativos. Assim, a “questão regional” suscita, pela ordem, (a) a
GPSNBMJ[BÉÈPEFVNBiQPMÎUJDBSFHJPOBMu C TVBMPDBMJ[BÉÈPOPQPMPGFEFSBM D BBSSFHJmentação de recursos em seu nome nesse polo; (d) a garantia de que a massa de recursos
FTUFKBEPUBEBEFMJRVJEF[ DPOEJÉÈPGVOEBNFOUBMQBSBRVFTFKBUSBOTGFSJEBEPGFEFSBMBPT
entes federativos; e (e) um espaço regulado por sua disputa. Uma configuração descarnada desse modelo seria a de um “mercado” ao qual acorrem estados e municípios em
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disputa da “mercadoria” que anima seu movimento. Nesse modelo, o Governo Federal é o
ofertante e estados e municípios os demandantes. Como demandantes, os entes federais
competem entre si por uma massa cujo teto está dado. O caráter variável de cada quinhão
dessa massa é dado pela concorrência. À luz dos dados de realidade, sabe-se que se trata
de um “mercado segmentado” em três partes. As transferências compulsórias, as transferências voluntárias e as aplicações diretas do Governo Federal em estados e municípios
são seus três segmentos.
O segmento das transferências compulsórias poderia ser chamado de “mercado compromissado”, já que os recursos que aí circulam dependem de acordos e compromissos
(Constituição Federal e leis).
O segmento das transferências voluntárias assume as características do “mercado spot”, no
qual o “preço” e as “quantidades” se definem no enfrentamento permanente dos agentes
ao longo do exercício fiscal. Isso ocorre porque o orçamento público não é impositivo, o
que faculta que os governantes o executem a partir de seu ponto de vista, o que inclui
negociações político-partidárias para conseguir resultados equivalentes. Esse segmento
mereceria ainda uma subdivisão não encontrada na economia, qual seja a que permitiria
separar os recursos alocados a estados e municípios por meio dos gestores públicos e por
meio de parlamentares com direito a emendas ao orçamento público federal, individuais
e de bancada.
Por fim, o terceiro segmento é constituído pelas aplicações diretas do Governo Federal.
Nesse segmento, a arena de disputa foge às leis (transferências compulsórias) e aos acordos (transferências voluntárias). A calibragem do tamanho desse segmento de mercado,
em geral, foge às pretensões de estados e municípios, porque decorrem da perspectiva
nacional do desenvolvimento.
Dada tal modelagem de configuração, à PNDR resta o menor segmento de mercado, que
vem a ser o das transferências voluntárias. O segmento das transferências compulsórias
é de caráter federativo e muito superior em valores ao anterior. Já o terceiro segmento é
bastante variável, pois depende da capacidade de investimento do Governo Federal, mas
costuma ser bastante expressivo.
Haveremos de concordar que se esse modelo retrata relativamente bem o que se passa na
atualidade, nele há pouco espaço para a cooperação entre os entes federados.
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Ao finalizar seu argumento, Johaness Eck conclui que não há uma demanda expressiva
que busque um equilíbrio das regiões ou uma aproximação do nível de desenvolvimento
entre as regiões.
Qualquer que seja o modelo, o país enfrentará o dilema de agir diretamente sobre as fontes da desigualdade regional, sabendo que sua ação deve persistir ao longo do tempo; ou,
então, agir indiretamente sobre tais fontes, deixando que os mecanismos da sociedade,
como os de mercado, encaminhem além do crescimento o equacionamento das disparidades regionais.

4.2.4 RECURSOS NATURAIS EM PERSPECTIVA REGIONAL
Petróleo, água, vento e biomassa são recursos naturais que modelam a economia do país.
Guardam em comum a característica de serem fontes de energia. Do petróleo, obtém-se
energia não renovável, porque o recurso é fóssil. Dos demais, a energia é renovável.
A dotação de recursos naturais de cada uma das regiões brasileiras não as coloca num
mesmo patamar de oportunidades. A dotação dos recursos naturais, combinada com o
estágio de exploração em que cada uma delas se encontra e com o valor intrínseco de
cada matéria-prima extraída, altera a correlação de forças entre as regiões, criando a possibilidade de redesenhar o quadro da distribuição espacial da riqueza derivada da exploração de seus recursos naturais. De qualquer maneira, a concentração das atividades na
exploração da matéria-prima de caráter energético restringe as possibilidades do desenvolvimento endógeno, haja vista que a criação de empregos, a inovação e o desenvolvimento das operações financeiras alcançam melhores resultados quando a exploração da
matéria-prima se faz acompanhada, em termos espaciais, da industrialização e da prestação de serviços.
Com as informações disponíveis, pode-se dizer que a grande magnitude das deposições
de petróleo e gás na camada do pré-sal favorece a Região Sudeste, o mesmo acontecendo
com a biomassa para a produção de etanol e biodiesel que, nesse caso, estende-se à Região Centro-Oeste; já o gigantismo das fontes hidrelétricas favorecerá o Norte; enquanto
as possibilidades da energia eólica tenderão a fortalecer o Nordeste. Nesse contexto, o Sul
não se destaca em nenhum quesito.
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Esse brevíssimo panorama sugere a seguinte pergunta: qual o impacto regional da exploração das fontes de energia no Brasil, no presente e no futuro próximo? Essa pergunta leva
a outra, qual seja: De que modo a PNDR abordará a colaboração da política energética
para o desenvolvimento regional?

4.2.5 PARALELO ENTRE TERRITÓRIO E REGIÃO
Comecemos com uma indagação do cientista político Fábio Wanderley Reis que “remete
às raízes profundas da desigualdade social do país” (REIS, 2010) [as aspas nos trechos a
seguir identificam expressões extraídas do texto original]:
“Como é possível, em nada menos que no Rio de Janeiro, a ocorrência de situações
em que criminosos impedem a presença do Estado e controlam grandes parcelas
de território por anos a fio?”.
Continua o cientista político: Enquanto restritos a seus territórios, os pobres não são visíveis. Só se convertem em problema quando extravasam as fronteiras dos territórios, tornando-se visíveis aos olhos dos “cidadãos reais e, portanto, aos olhos do Estado”.
A mudança, no caso, pode dever-se à “dinâmica das transformações modernas” sempre
que “intensifica a interdependência social”, o que impõe “a superação da desatenção e do
jogo de empurra da elite por meio da ação centralizada executada pelo Estado”.
O approach de Fábio Wanderley Reis sugere a construção de um paralelo entre a desigualdade social territorializada do Rio de Janeiro e do país como um todo. Para tanto, reformulamos a pergunta original do cientista político:
Como é possível, em nada menos que no Brasil, a ocorrência de situações em que o poder
político domina o Estado a tal ponto que passa a controlar grandes parcelas do território
nacional por décadas, sem que a sociedade reaja?
À continuação poderíamos repetir a frase seguinte sem qualquer adaptação:
Enquanto restritos aos seus territórios, os pobres não são visíveis. Só se convertem em
problema quando extravasam as fronteiras dos territórios, tornando-se visíveis aos olhos
dos “cidadãos reais e, portanto, aos olhos do Estado.
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Se a resposta estiver válida para o Brasil, então temos de admitir que os pobres não são
visíveis. E por que não são visíveis? Porque estão em territórios não vistos pela sociedade. E quais são esses territórios? Em linhas gerais, o meio rural, o Nordeste e a periferia
das grandes cidades. Isso porque, como informa Ricardo Paes de Barros (DURÃO, 2010), a
maioria dos pobres está no entorno de metrópoles, na área rural e no Nordeste. Enquanto
estes territórios forem modelados pelo poder político, que atua a partir de seus interesses
conformistas, o problema não será enfrentado de frente, a não ser em casos extremos de
risco de coesão social.
Antes, eram as oligarquias regionais e os coronéis que manipulavam uma parte da política
nacional em proveito próprio. Nesse contexto coexistiram o “voto de cabresto” e o “curral
eleitoral” para simbolizar o estilo da prática da política, isto é, do poder. Hoje, essas conformações já não dominam mais o cenário político, pelo menos de forma tão flagrante.
Porém, outros tipos de lideranças se impuseram. Referimo-nos, especialmente, às forças
conservadoras e corporativistas. As primeiras baseiam-se no discurso modal da ética e dos
costumes – aborto, droga, família, religião – e as segundas orientam suas ações segundo interesses corporativistas (sindicados, federações, associações, ordens, etc.). Nenhuma dessas
perspectivas tem potencial para romper a casca grossa da pobreza. São discursos que buscam preservar o espaço de seus arautos na sociedade, sabendo-se que eles não passam de
conformistas quanto às transformações sociais capazes de romper com o ciclo da pobreza.
A mudança desejada, na visão de Fábio Wanderley Reis, deveria vir por “meio da ação centralizada executada pelo Estado”. Isso é o que parece estar no centro do sucesso do Bolsa
Família, por exemplo. Mas, por outro lado, a dinâmica da ação centralizada executada pelo
Estado tem suas limitações. Numa fase favorável da economia, em que o país tem conseguido transferir pobres da classe E para as classes C e D, seria de se esperar que o mercado
desse sua contribuição, reduzindo preços, ampliando o emprego, praticando a sustentabilidade econômica. Afinal, já são mais de 15 milhões de pobres que, nos últimos anos,
como integrantes das classes C e D passaram a comprar com dinheiro, cheque ou cartão
de crédito. A provocação não é para que o mercado substitua o Estado; é para que haja
complementação do esforço de ambos para liquidar a pobreza na perspectiva concreta
de Ricardo Paes de Barros, do Ipea.
Por outro lado, não é difícil perceber que a esperança de Fábio Wanderley Reis repousa sobre a “dinâmica das transformações modernas”, que empurraria a sociedade rumo à
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mudança. Entretanto, é bom assinalar que o jogo social é de tal forma intrincado que não
existe nenhum mecanismo automático que faça com que as “transformações modernas”
favoreçam as desejadas mudanças, ainda que a cargo do Estado. O Brasil é um país muito
cioso de sua tradição e na sua tradição estão assentadas a exploração do trabalho e a acumulação selvagem. Não por outro motivo, a desigualdade aqui é tão acentuada. Por isso
mesmo, há de se precaver com as dinâmicas recentes, pois elas podem ser, na verdade,
um dejà vu, porque é muito difícil saber se de fato as mudanças conseguidas pela ação
do Estado afetam o cerne do sistema social e se sustentam no médio e longo prazo. A
dificuldade em alcançar o point of no return da curva é devida ao predomínio da “regra” do
conservadorismo: mudar para continuar igual.
Outra esperança do cientista político reside no extravasamento do problema das fronteiras
do território onde se encontram, como forma de sensibilização da sociedade (“cidadãos
reais”) e, por via de consequência, do Estado, para que este intervenha e retifique o padrão
de desigualdade inaceitável para a sociedade. Recentemente, houve um extravasamento histórico, sob o comando do MST, que veio às ruas para reivindicar a reforma agrária.
Há meio século, a reforma agrária ameaçou sair dos grotões, com as Ligas Camponesas.
Pode-se dizer, com o autor, que o problema da concentração de terras e o binômio latifúndio-minifúndio tinham lançado raízes no país, mas a situação mantinha-se represada
nos “territórios rurais” e, assim, não era percebida pela sociedade urbana. Naquele tempo, a
percepção urbana levou as Ligas Camponesas a serem combatidas e seus membros presos
e alguns, deportados. No presente, o MST não chegou a conquistar as cidades para sua
tese. Os trabalhadores sem-terra tornaram-se visíveis, mas os resultados foram conduzidos
politicamente em direção diferente da reforma agrária pretendida. O resultado foi a canalização das demandas para a criação e o fortalecimento de um “segundo ministério da
agricultura”, cujo foco deixou de ser o trabalhador sem-terra para ser o agricultor familiar.
O MDA deixou de focar diretamente a reforma agrária – tanto assim que o Incra perdeu
sua proeminência – e passou a trabalhar com instrumentos que no passado eram tidos
como portadores da “modernização conservadora”, a saber, crédito, assistência técnica e
comercialização. Isso é uma ironia da história.
Assim, no primeiro momento, o extravasamento dos atores da reforma agrária foi sufocado politicamente. Já no segundo momento foi conduzido por vias conservadoras. Nos
dois casos, a reação da sociedade foi conservadora; deu mais do mesmo e não deu o novo
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e o diferente. Isso mostra que o desenvolvimento pode não ser transformador, inclusive
nas questões mais contemporâneas.103
Ainda a propósito do tema, se nos Estados Unidos Bartels (2010) atribui a crescente desigualdade social à ação do Partido Republicano, aqui se poderia igualmente atribuí-la à
ação de alguns e não a um só partido, dada a baixa longevidade de nossos partidos políticos. A grande parte ou é fortemente identificada com o poder econômico ou faz um condomínio em que o partido se ocupa de questões paroquiais e o poder econômico é uma
classe de fato no poder. Tanto é assim, que são raros os governos orientados ao cidadão e
ao trabalhador, como o de Getúlio Vargas. Parece que a regra básica de sobrevivência para
os partidos que se identificam com os cidadãos e trabalhadores é buscar resultados numa
distribuição bimodal: não ser um governo dos pobres nem dos ricos, mas um governo dos
pobres e dos ricos ao mesmo tempo.
Enfim, no caso dos morros cariocas, o “vilão” dos cidadãos pobres são as corporações da
droga e das milícias. E no caso do desenvolvimento regional, quem é o “vilão”? Não há
vilão? Só abandono? Numa guerra, se não há um “inimigo” a vencer fica difícil saber quem
é o alvo. É possível converter o problema da desigualdade regional numa “guerra” e, assim,
identificar mocinhos e bandidos, como nas favelas do Rio de Janeiro?

4.2.6 MEGALÓPOLIS: “BURACOS NEGROS” DAS REGIÕES?
É irrefreável a marcha da urbanização no mundo. O Brasil não foge à regra. Diz-se mais,
que o país “compactou” o tempo da urbanização, fazendo em décadas o que a Europa, por
exemplo, precisou de séculos. Nesse ritmo, não está longe o momento em que a população urbana alcançará 95% ou 98% da população total.104

103 Ainda agora, final de 2010 e início de 2011, na discussão do projeto do Código Florestal Brasileiro, os recuos
na proteção ambiental das APP às margens de corpos d’água, encostas e morros faz parte de uma tática para
ocultar a reforma agrária que nos falta fazer, a de agregação de minifúndios. Ao ser menos exigentes com a
conservação ambiental, em especial nas pequenas propriedades, ‘aumenta-se’ o tamanho da área disponível e
refreia-se a luta pela terra.
104 Novos enfoques divergem do grau de urbanização do Brasil. Veiga (2006), por exemplo, diz que somos
mais rurais do que declara o IBGE. Miranda e outros (2006, p. 293) dizem que a população urbana (80%, Censo
Demográfico de 2000) ocupa apenas 21.285 km2, ou 0,25% da área total do país! Isso produz um abismo entre
a densidade demográfica convencional (16,2 habitantes por km2) e a densidade urbana (6.481,1 habitantes por
km2) das cidades.
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Isso indica uma enorme massa de recursos públicos e privados encaminhados aos espaços urbanos, destinados à habitação, infraestrutura, serviços, etc., deixando o ambiente
rural quase numa posição de desvantagem.
Aqui, mais uma vez, a velha imagem da composição espacial deve ceder seu lugar às mudanças em curso. Retomando matéria já abordada, poder-se-ia dizer que o que não era
urbano era rural ou, em termos formais:
[a] U + R = 1
Porém, nota-se que o espaço urbano, apesar de crescer com a afluência das pessoas para
as cidades, não representa mais do que 0,25% do território nacional (MIRANDA et al., 2006,
p. 293). Essa reduzida expressão espacial das cidades não é motivo suficiente para ferir de
morte a equação [a]. Entretanto, ao lado disso, a produtividade agrícola tem reduzido em
muito a área ocupada pela agricultura. Se, isoladamente, a redução de R não afeta a [a],
conjuntamente, a redução de R e o fraco avanço de U ameaçam sua validade. Na verdade,
[a] somente seria verdadeira se estivesse referida ao assim chamado “território em uso” (expressão tomada de empréstimo de Milton Santos). Porém, sabe-se que parte do território
nacional não é pertence a U nem a R. Trata-se de uma parte (oculta) de [a], já que não é um
“território em uso”. No presente, parte de sua existência começa a receber a denominação
de “reserva”. Afora as áreas nomeadas como “reservas”, por expressa intervenção estatal,
devem ser consideradas as frações do território que vão caindo no domínio conhecido
como “paisagem”, para as quais se reconhece o status de prestação de um dado “serviço
ambiental”, seja o da biodiversidade, dos recursos hídricos ou do ar atmosférico. Assim, [a]
dispõe de três elementos componentes:
[b] U + R + N = 1, em que N são “áreas negadas”.
Nos tempos presentes, passa a ser:
[c] U + R + P = 1
Note-se que a diferença entre [b] e [c] é histórica, em que “N” era a parte desconsiderada
do território, pois fora da categoria “território usado”. Já [c] traz o significado de uso de
parte do território (P) como consequência da imposição da questão ambiental. Embora,
de alguma forma, refira-se a “territórios não usados”, esse não uso é parte da equação que
sustenta a sobrevivência da espécie humana, pois se acredita que o homem dependa da
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prestação de serviços ambientais, que só a natureza lhe pode prover. Por esse motivo, o
componente P (antes, N) deve ser explicitado.
É impactante saber que 0,25% do território nacional abarca a quase totalidade da população brasileira. Esse valor estabelece uma proporção de quase 400:1entre pessoas e espaço
(100% dividido por 0,25%), o que mostra o quanto as cidades poderão absorver de gastos
correntes e investimentos da economia nacional se o critério é proporcional às necessidades da população.
É essa proporção altíssima que serve de indicador para sustentar a hipótese que toma as
cidades como “buracos negros” do regional.105 Nesse cenário, o espaço geográfico é representado por pontos de altíssima concentração demográfica, unidos entre si por redes de
infraestrutura, com as áreas ao seu redor praticamente vazias, convertidas em paisagem.
Está além das pretensões deste Relatório afirmar que a ascensão e a importância do orçamento público das cidades já mostram o urbano como uma vertente central – quiçá
hegemônica – do novo regionalismo. De qualquer forma, a força das cidades está no lema
“a cidade é um território que organiza territórios” (MEYER, 2006).

4.2.7 REGIÃO-PARADIGMA, REGIÃO-ENIGMA E REGIÃO FORA
DA CURVA
O Brasil é um país tropical. Disso ninguém duvida. Essa verdade tem origem na Geografia
e fincou suas raízes na erudição (Luso-tropicalismo de Gilberto Freyre), nos movimentos
culturais (Tropicália) e na música popular (“País tropical”). Ainda assim, a força da acumulação do capital no país segue outros desígnios.
A civilização brasileira teve início na zona tropical do Hemisfério Sul,106 especificamente no
que hoje é conhecido como Região Nordeste; mas, pouco a pouco, seu foco foi dirigindo-

105 Outro paradigma está na Odisseia, de Homero, em que Ulisses enfrenta terríveis dificuldades na volta para
Ítaca, onde era rei, depois da vitória na Guerra de Troia. Uma delas é Caribde. Esta deusa, sob a forma de um enorme redemoinho marinho, sugava tudo que passava ao seu redor, inclusive e especialmente embarcações, e as
atirava para cima. No desenvolvimento regional, as cidades funcionam como o redemoinho de Caribde: tragam
a maior parte dos orçamentos públicos e das capacidades humanas e expelem para fora os restos e resíduos
de sua gula infindável: poluição, criminalidade e drogas. Com isso, deixam imensos espaços vazios nas regiões
que as circundam.
106 A zona tropical do Hemisfério Sul fica entre a linha do Equador e o paralelo conhecido como Trópico de
Capricórnio.
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se ao sul, a tal ponto que hoje o desenvolvimento brasileiro se concentra espacialmente
na transição da zona tropical com a zona temperada. Assim, o Estado de São Paulo, que
concentra boa parte da economia nacional, embora esteja quase todo contido na zona
tropical, situa-se bem próximo de seu limite com a zona temperada sul. Já a Região Sul,
praticamente toda, está na zona temperada, portanto além do Trópico de Capricórnio. Em
contrapartida, a maioria da Região Norte e todo o Nordeste estão inseridos na zona tropical do sul, delimitada ao norte pelo Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Com
isso, essas últimas são as regiões verdadeiramente tropicais, distantes da zona temperada
do Hemisfério Sul.
No Nordeste, o processo civilizatório brasileiro aferrou-se ao litoral por longos séculos. No
Norte, com pequeno litoral, o processo manteve-se apenas como sinal de resistência. O
Semiárido é essencialmente tropical, embora o imaginário popular recuse considerá-lo
como tal. Já a Amazônia é vista como a quintessência do trópico exuberante. Por isso se
colocam como tipos opostos de trópico: um, quase seco; outro, bastante chuvoso; um,
com vegetação xerófila; outro, com vegetação ombrófila. Embora sejam tão diferentes
entre si quanto a características edafoclimáticas e florísticas, o Semiárido e a Amazônia se
aproximam em termos dos resultados da ação civilizatória: baixo nível de vida, baixa integração econômica e pequena participação na economia nacional. Assim, a combinação
da dotação de recursos com os resultados da ação civilizatória fazem dessas regiões o
maior desafio do desenvolvimento regional do país.
Na esfera produtiva vinculada aos recursos naturais, em que o país tem mostrado competência? Em adaptar espécies exóticas. Com base nessa competência, o Brasil tornou-se
um grande produtor e um grande exportador mundial de açúcar e álcool (derivados da
cana-de-açúcar), de café, de soja, de algodão, de suco (laranja) e de carnes. Todas as espécies que dão origem a esta lista são exóticas. Esta lista está vazia da expertise brasileira para
a ocupação produtiva, com eficiência e sustentabilidade, no Semiárido e na Amazônia.
Tudo indica que essas duas regiões verdadeiramente tropicais necessitam de um enfoque
marcadamente endógeno. E se o estado em que se encontram essas regiões resulta da
baixa intensidade de endogenia ali aplicada, o sinal para o desenvolvimento regional não
é dos melhores.
Na era da sustentabilidade, fica cada vez mais claro que o desenvolvimento da Amazônia
e do Semiárido, inseridos entre o Equador e o Trópico de Capricórnio não se coaduna com
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os métodos e princípios da exploração econômica aplicada até então em outras áreas do
território nacional. Já foram recusadas as estratégias da “integração” e de “ocupar para não
entregar”. E quase nada mais existe para uma região que representa mais da metade do
território nacional.
Desde sempre, o Semiárido é uma espécie de território-apêndice da região. No início,
era um vazio a ser preenchido; depois, a compreensão inversa: um pleno a ser esvaziado.
Esvaziá-lo respondia pela melhor relação benefício/custo para o Brasil. A distância entre as
propostas de endogenia e a prática da política pública é tão grande que autoriza a pensar
o Semiárido não como uma região, mas como uma não região.107
O Nordeste tornou-se a região-paradigma do desenvolvimento regional por ter experimentado no longo prazo secular o descenso econômico ante o Sul e Sudeste. Passou de
uma região concentradora das atividades econômicas mais importantes e do poder político da Colônia a uma região-bolsão da pobreza e da desigualdade, com forte tendência de
expulsar sua população. Do fausto da zona costeira passou-se a um acúmulo de situaçõesproblema no interior. E o então vazio do Semiárido foi preenchido, mas pouco. Ali está o
cerne duro da pobreza e da desigualdade social da região e do país.
Na verdade, ainda que de forma tímida, a sociedade brasileira produziu meios e instrumentos para desenvolver o Semiárido, porém a barreira ideológica soterrou as alternativas
propostas. De certa forma, o desenvolvimento só seria promovido se as atividades econômicas pudessem ser praticadas a partir de um enfoque autóctone e endógeno. Porém, o
país privilegiou adotar as características universais do processo produtivo em toda e qualquer de suas regiões. Na área agrícola, as características ambientais impunham a seleção
de soluções autóctones e não universais, todas importadas. Na indústria, a implantação e
operação das cadeias e unidades fabris deveriam desconhecer sua interação com o ambiente, tomando o espaço como algo passivo e livremente manejável. Nem uma nem outra alternativa vingaram e o Semiárido continua um problema. Quiseram desconhecê-lo.
Isso não é possível. Não quiseram integrá-lo. Isso é o que não deveria ser feito e foi feito.

107 Em 2005, o Ministério da Integração Nacional fez uma nova delimitação do Semiárido, pela qual contabilizou 1.133 municípios e praticamente 970 mil km2 (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, [2005]).
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Diante da Região Nordeste, que historicamente se caracteriza como a região-paradigma
do “problema regional” no Brasil, o Norte é a região-enigma da questão regional brasileira
e, também, do próprio desenvolvimento nacional.
A Amazônia, com nove estados, tem mais da metade do território nacional. Abriga o maior
contingente de índios e reservas naturais do Brasil.108 Frágil e ao mesmo tempo assustadora, não parece ser propícia para simplesmente estender a ela o que se faz corriqueiramente nas demais regiões. Poderia ser um foco de atração da população brasileira, mas hoje
ninguém recomenda a ativação da imigração, como antes.
É a região que mais encarna o desafio da sustentabilidade. Negativa e positivamente. Negativamente, porque até o momento o país não dispõe de uma estratégia de ocupação
econômica aceitável em termos capitalistas. Positivamente, porque é um repositório de
materiais naturais que podem representar o lastro da transformação rumo a um novo tipo
de relação do homem com a natureza.
É uma região tipicamente tropical. É a mais distante do centro do poder econômico e
político. Nesse sentido, aparece como uma “região rebelde” a classificações assentadas de
estratégias regionais conhecidas.
Com a recente implantação de imensos projetos hidrelétricos (sete, no total), a região
será, no futuro, responsável pela geração de quase 1/3 de toda a hidroeletricidade do país
(GOULART, 2010).
Por enquanto, a boa notícia da Amazônia é não ter uma má notícia, como a da ampliação
do desmatamento. Isso, efetivamente, não é uma genuína boa notícia. A tomar a região
pelos seus dados de bem-estar social, é como se seus estados formassem outro país, tão
baixos são seus dados relativamente ao restante do país (CHIARETTI, 2010).
O enigma do Norte deriva da negativa de busca de alternativa fora do modo de produção
vigente. Ao cristalizar-se como um problema passa, por derivação, a um problema regional. Já a SBPC/ABC (2009) acredita que o eixo da solução passa pela ciência e pela técnica

108 Nada menos que 1,71 milhão km2, ou 33,5% da Amazônia Legal brasileira, está enquadrado em alguma
condição de área protegida, seja como Unidade de Conservação (de proteção integral ou de uso sustentável),
terras indígenas, terras quilombolas ou áreas militares (BRASIL, 2004).
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(“verdadeira revolução da fronteira da ciência”; “utilização racional dos vastos recursos”;
transformação da riqueza relacionada ao “conhecimento e tecnologia”; “caráter transdisciplinar como mola mestra [..] da revolução científica e tecnológica”; etc.). Embora a vinculação entre ciência e acumulação seja bastante estreita, não parece correto propugnar que
as transformações sociais e econômicas, inclusive com quebra de paradigma de acumulação, sejam trazidas pela ciência, já que essa posição colocaria a ciência como crítica da
acumulação, o que não parece ser o caso.
Baiardi (2009) refuta mantê-la intocável, condenando a adoção do “crescimento zero”. Para
ele, é necessário flexibilizar o conceito de sustentabilidade, de forma a permitir a convivência da atividade econômica com a preservação ambiental.
O Norte nunca deixou de ser a região-enigma, já que todas as tentativas de ocupá-la segundo o modelo vigente não foram bem-sucedidas. Não basta, como disse o entrevistado
Francisco Costa, adotar o plano abstrato das reivindicações que cobra o desenvolvimento
sustentável com a floresta em pé. Do plano abstrato não é possível dar-se conta de que na
Amazônia há estruturas produtivas que sustentam a sociedade local há 200 anos. É preciso
chegar a este nível, que o entrevistado chama de “desenvolvimento real”.
Diante de tantos dados desencontrados, pergunta-se: qual o papel da Região Norte no
desenvolvimento nacional e o que o Brasil tem a oferecer à Amazônia? A resposta de
Ferreira e Pinto (2006, p. 327) é: “O novo lugar da Amazônia no contexto nacional ainda é
incerto e está por ser construído”.
O dilema, no caso do Semiárido não é de menor importância. Por um lado, a intelligentsia
critica a alocação de recursos públicos em atividades que fazem prolongar o predomínio
de estruturas que não são pró-desenvolvimento. Por outro lado, admite que não há uma
alternativa viável:
Sabe qual o problema do Semiárido? Eu não tenho estratégias para o desenvolvimento
daquela região. Esse é o drama. (Galvão)
A escala macrorregional, atualmente na berlinda por representar, historicamente, a aplicação do enfoque uniescalar das políticas regionais, erigiu-se com base em critérios de
identidade e pertencimento. Nesse sentido, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul estão bastante
bem-assentadas, assim como seu “encaixe” na Política Regional. O mesmo, entretanto, não
ocorre com o Centro-Oeste.
262

PARTE IV – CONSTATAÇÕES, CONCLUSÕES, ESPECULAÇÕES E PERSPECTIVAS
S

Acredita-se que o Centro-Oeste seja diferente principalmente pela ausência do que seria
sua identidade centro-oestina. Esta região não alcançou o patamar em que se encontra
hoje a partir de uma posição pretérita de pobreza e subalternidade econômico-financeira
como o Norte e Nordeste. Cumpriu uma trajetória distinta e, em muitos casos, guarda mais
semelhanças com o Sudeste do que com o Norte e o Nordeste.109 Grosso modo, poderse-ia dizer que, enquanto a tarefa mais ingente nas regiões Norte e Nordeste é reduzir a
desigualdade existente, no Centro-Oeste a tarefa é explorar suas potencialidades. Como,
porém sua economia baseia-se na exploração dos recursos naturais (agronegócio), é provável que seu desenvolvimento esteja engendrando desigualdades que vão requerer
mudança de enfoque no médio e longo prazo. O Centro-Oeste deu um salto de representação no Brasil, mas com um modelo centrado na agroindústria de grãos e carne. Isso
distorce o dinamismo econômico, pois obtém crescimento sem distribuição de renda. A
repercussão na concentração de patrimônio imobiliário rural é imensa. Essa riqueza gerou
um sentimento no Governo Federal de que o Centro-Oeste não é uma região demandante de programas regionais.
Nesse contexto, o Pedco, que surgiu como documento básico para a Sudeco, deve ser reativado para pautar as orientações da ação pública nessa região, sob o princípio geral das
especificidades da Região Centro-Oeste. Atualmente está em posição stand by, esperando
pela reativação da Sudeco. De forma complementar, deve-se observar que o Centro-Oeste
tem uma zona de amortecimento do Pantanal, o nordeste de Goiás e o portal amazônico
como áreas de concentração de municípios pobres, a indicar que o Centro-Oeste precisa
de um “olhar intrarregional”.

4.2.8 TAXAS DE JUROS
Especula-se, com uma hipótese de trabalho segundo a qual a existência dos fundos com
condições de financiamento favoráveis ao desenvolvimento regional repousa sobre uma
brutal acomodação de poder no Brasil, qual seja, a de que a existência das condições

109 Em sua entrevista, a professora Tânia Bacelar defende a tese de que os caracteres diferenciais da região não
estão a exigir uma superintendência (Sudeco) nos moldes nem da Sudene nem da Sudam.

263

PNDR
P

favoráveis oferecidas por esses fundos é fruto das mesmas forças sociais e políticas que
mantêm as mais altas taxas de juros de mercado do mundo.
Assim, os mercados segmentados da alta e da baixa taxa de juros não são brotos de diferente genética; nascem de uma mesma planta. Dessa forma, resultam de matriz comum.
Nela, o poder econômico consegue estabelecer condições excludentes em caráter geral
e includentes em caráter localizado, a título de exceção.
Dessa forma, por razões profundamente arraigadas, a sociedade brasileira aceita que grupos em condições de exercer o poder econômico optem por manter um modelo social
cuja matriz econômico-financeira combina altas taxas de juros para o conjunto da sociedade e baixas taxas para pequenos grupos, setores ou regiões.
Tal como essa situação se apresenta, a interpretação convencional é a de conferir “caráter
positivo” à existência dos fundos e, em contrapartida, “caráter conformista” às altas taxas de
juros. Daí nasce a mensagem à sociedade de que só podemos reagir ao subdesenvolvimento no “varejo”, mas não no atacado, “imexível” certamente.
Diante da “interpretação positiva” (conformista) da existência e do funcionamento dos
fundos – como instrumento de integração das classes e regiões marcadas pela exclusão
–, impõe-se uma interpretação oposta, segundo a qual a existência dos fundos constitui
uma denúncia das altas taxas de juros praticadas pelo mercado. A grande questão, portanto, é por que não se combate a alta taxa de juros. Como se elude tal discussão, mantêm-se
altas as taxas de juros e os fundos com condições favorecidas.

4.2.9 RAZÕES PARA A ESPERANÇA E O OTIMISMO
A velha luta pela equidade no seio do capitalismo, as linhas de fraqueza do distributivismo,
a busca incessante pela igualdade e pela cidadania, a sensação de minoria que os promotores da Política Regional compartem entre si podem ser um peso, uma sombra, uma
nuvem no céu azul da utopia.
Embora a alegria que estivesse estampada no rosto de quem presenciou e tomou contato
com o resgate recente da Política Regional no Brasil possa estar se desfazendo diante das
dificuldades, a opinião diversa de tantos entrevistados autoriza a manter o otimismo, mesmo diante de fraquezas, desvios e sonhos abreviados.
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A este respeito, trazem-se à colação três posições que convergem: as da professora Tânia
Bacelar, de Antonio Carlos Galvão e do autor dessa avaliação.
Tânia Bacelar cunhou duas expressões para designar sua percepção sobre a atual política
regional: “Política Regional Implícita” e “Política Regional Explícita”. Antônio Carlos Galvão
fez um exercício semelhante ao cunhar as expressões “Política Regional Limitada” e “Política Regional de Largo Espectro”. Por sua vez, o autor dessa avaliação identificou o que ele
chamou de “Política Regional lato sensu” e “Política Regional stricto sensu”. Embora as categorias criadas por eles não sejam redutíveis umas às outras, seus esforços alcançam um
entendimento comum. Com sua percepção, os seus autores buscam identificar a forma
como se faz ou se tenta fazer a Política Regional no Brasil de hoje.
Percebe-se que a classificação dicotômica de Tânia Bacelar (que está mais para complementar do que para excludente) tem raízes no otimismo e na esperança, pois com ela
quer dizer que o regional extravasou seu leito e passou a correr por outras vias, inclusive
e mais intensamente pelas vias do setorial, social ou não. Resulta desse extravasamento,
um Brasil-cadinho de experiências diversas, inéditas ou não, que mereceriam uma reflexão
organizada com vistas em uma síntese.
Galvão, com suas categorias, reporta-se à experiência pessoal na implantação da PNDR,
em que o caráter “limitado” da Política Regional seria uma estratégia de “não bater de frente” com a política social, então a “jóia da coroa” do Governo Federal. Assumir naquele tempo uma PNDR de “largo espectro” corresponderia a declarar guerra aos programas sociais,
o que seria totalmente contraproducente.
Desconsiderados os contextos de cada um dos entrevistados, a diferença entre eles é que
Tânia Bacelar lança seu olhar para o futuro, enquanto Galvão analisa o passado recente.
Por último, as categorias “estrito” e “amplo” do autor dessa avaliação pretende dar conta
da esparramação da PNDR, ainda que qualificada, às vezes, de inconsequente e improdutiva.
Essa multiplicidade de percepções seria a contraparte da “Torre de Babel” conceitual, identificada no texto dessa avaliação.
Aceitando a concordância do sentido geral das expressões cunhadas por três diferentes
atores, também se deve aceitar, agora em termos de desafio, que tantas experiências se-
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jam enfeixadas e tratadas como casos de estudo para emergir, ao final dessa tarefa, com
um rumo a seguir.
Decerto não é possível alimentar um otimismo ingênuo, mesmo porque por detrás das
políticas sociais pode estar um estilo autoritário e centralizador da ação pública federal.

4.3 RECOMENDAÇÕES
Há uma recomendação geral que está voltada para o revigoramento da PNDR.110 A propósito, leva-se em conta que no passado recente o país conseguiu engendrar condições
minimamente necessárias à instalação de uma genuína política nacional de desenvolvimento regional, ainda que algumas iniciativas possam ser taxadas de dúbias. Porém, o
mais expressivo é que a retomada da política de desenvolvimento regional evite o equívoco de fazer tabula rasa do que foi alcançado nesse breve período. Ao contrário, deve ser
considerada a existência dos instrumentos já disponibilizados, retificando-os quando for o
caso e agregando ações ministeriais ainda isoladas, mas que contam com potencial para
o fortalecimento da PNDR. Nessa perspectiva, não se pode deixar de frisar a sensibilidade
para as alterações do cenário econômico em todas as suas dimensões – localização, emprego, renda, especialização, etc. – o que “pede” novas formas de intervenção do Estado.
Por último, o rearranjo institucional parece prometer bastantes potencialidades, sendo
que uma aposta na “redenção” da PNDR a partir da aprovação do FNDR parece ser uma
estratégia arriscada, ainda que considere importante a existência de um fundo para os
propósitos do desenvolvimento regional.
Outras recomendações específicas são as seguintes:
r "NQMJBSBQSPEVÉÈPJOUFMFDUVBMTPCSFPEFTFOWPMWJNFOUPSFHJPOBM TVBTQPMÎUJDBT JODMVTJve sua gestão.
r .FMIPSBSBGPSNBÉÈPEFQFTTPBMEFDPOEVÉÈPEBQPMÎUJDBSFHJPOBM

110 Esta recomendação geral decorre das análises realizadas e está apoiada na opinião de alguns entrevistados,
entre os quais e especialmente Carlos Gadelha, Fábio Cunha e o senador Armando Monteiro Neto.
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r "SUJDVMBSBBDBEFNJBDPNBTÃSFBTUÊDOJDBTEFHPWFSOP
r "SUJDVMBSBWBMPSJ[BÉÈPEBEJWFSTJEBEFDPNBIPNPHFOFJ[BÉÈPTPDJBMFEFDJEBEBOJB FN
busca da criação de emprego e renda.
r "QSPGVOEBSFTUVEPTOBÃSFBEPTDPOWËOJPTEP(PWFSOP'FEFSBM EFGPSNBBQSFTFSWBSOB
forma legal o espírito original da PNDR.
r "WBMJBSPTNPEFMPTEFHFTUÈP BSUJDVMBÉÈPFDPPSEFOBÉÈPEB1/%3
r "UVBSOBFMBCPSBÉÈPEP11"OPRVFTFSFGFSFÆSFHJPOBMJ[BÉÈPEPTJOWFTUJmentos.
r *OWFTUJSFNFTUVEPTRVFJOEJRVFNPFOUSFMBÉBNFOUPEB1/%3DPNBTÃSFBTEFSFDVSsos naturais (Rio+20), de energia (pré-sal, etanol, energia eólica, etc.) e de comércio
exterior.
r -VUBSQBSBRVFTFKBDSJBEPVN$POTFMIP/BDJPOBMEB1PMÎUJDB3FHJPOBM FOWPMWFOEPP&Ttado (nas três instâncias da federação) e a sociedade civil, com poder deliberativo sobre
a PNDR. Essa iniciativa se vale da “elasticidade de substituição” entre um instrumento
legal (o decreto de criação da PNDR) e uma instituição, que é o Conselho.
r .BQFBSUPEBTBTBÉ×FTEBTFOUJEBEFTWJODVMBEBTBP.* $PEFWBTG %/0$4 4VEFOF 4Vdam, Sudeco), de modo a conformá-las à PNDR.
r .BQFBSUPEBTBTBÉ×FTEPTNJOJTUÊSJPTTFUPSJBJTDPNWJTUBTFNNPEFMBSPDBSÃUFSUSBOTversal da PNDR.
r 5SB[FSQBSBPÄNCJUPEP.*BDPPSEFOBÉÈPEPTerritórios da Cidadania, integrando seus
meios e instrumentos à PNDR.
r 3FBUJWBSB$1%3$BTB$JWJMPVBKVTUBSPNPEFMPJOTUJUVDJPOBMEFBSUJDVMBÉÈPJOUFSNJOJTUFrial e federativo da PNDR.
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ANEXO 1

LISTA ALFABÉTICA DOS
ENTREVISTADOS

Segue a lista, em ordem alfabética, dos(as) 46 entrevistados(as) para a coleta
de dados sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e temas correlatos. As entrevistas ocorreram entre janeiro e junho de 2011 e foram realizadas por Vitarque Coelho, colaborador do presente trabalho.
Alguns esclarecimentos a respeito:
[a] Além dos(as) entrevistados(as) relacionados(as) a seguir, considerados(as)
“externos(as)” ao âmbito institucional da PNDR, outros(as) profissionais foram
listados(as) à parte no seguinte Anexo 2, pois estes(as) não foram propriamente
entrevistados(as), já que a entrevista supunha seguir o roteiro previamente estabelecido. Eles(as) forneceram informações oficiais a respeito de sua atuação
e deram suas opiniões. Ademais, não se associam seus nomes a informações
e opiniões no corpo do Relatório como forma de preservar suas posições, que
nem sempre coincidiram com as oficiais da Administração Pública Federal.
[b] A amostragem buscou preservar certo equilíbrio entre as diversas macrorregiões em termos da quantidade de entrevistados(as), ressalvado o fato de
alguns(mas) deles(as) serem referidos(as) à escala nacional. Considerando-se
que a realização das entrevistas resultou de um acordo entre a coordenação
da avaliação da PNDR e o entrevistador, que usa o mesmo material em sua
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tese de doutoramento, aceitou-se um acréscimo da quantidade original de entrevistas
em algumas macrorregiões, tendo em vista que os deslocamentos permitiram ir além da
amostragem estabelecida, com baixo custo adicional. Para preservar o equilíbrio quantitativo entre as macrorregiões inicialmente estabelecido, alguns(mas) entrevistados(as)
foram considerados(as) “extracota” em relação à avaliação da PNDR. Nesse caso, adotouse o seguinte procedimento: suas manifestações não foram consideradas na avaliação,
embora o sejam na confecção da tese de doutoramento do entrevistador. Ainda assim, o
texto integral de todas as entrevistas integra o volume II da presente avaliação. Estes(as)
entrevistados(as) estão assinalados(as) com asterisco na listagem que se apresenta a seguir.
r "EBHFOPS3JCFJSP DPPSEFOBEPSHFSBMEF&MBCPSBÉÈPF"WBMJBÉÈPEPT1MBOPTEF%FTFOvolvimento da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Belém do Pará.
r "OUÔOJP"MFYBOESFEB4JMWB+ÙOJPS QSFTJEFOUFEB"HËODJB&TUBEVBMEF1MBOFKBNFOUPF
Pesquisa, de Pernambuco; Recife.
r "OUPOJP$BSMPT'JMHVFJSB(BMWÈP EJSFUPSEP$FOUSPEF(FTUÈPF&TUVEPT&TUSBUÊHJDPT #SBsília.
r "SNBOEP .POUFJSP /FUP  TFOBEPS QFMP 1BSUJEP5SBCBMIJTUB #SBTJMFJSP EF 1FSOBNCVDP 
Brasília.
r "UBVBMQB%VSÈP

DPPSEFOBEPSFYFDVUJWPEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUFHSB-

ção Regional da Bahia, Salvador.
r #FOJUP+VODBM

DIFGFEFHBCJOFUFEB4FDSFUBSJBEP1MBOFKBNFOUPEB#BIJB 4BMWBEPS

r #FSUIB#FDLFS QSPGFTTPSBEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP3JPEF+BOFJSP 3JPEF+BOFJSP
r $BSMPT#SBOEÈP QSPGFTTPSEB6OJWFSTJEBEF&TUBEVBMEF$BNQJOBT $BNQJOBT
r $BSMPT(BEFMIB TFDSFUÃSJPEF$JËODJBF5FDOPMPHJBF*OTVNPT&TUSBUÊHJDPTEP.JOJTUÊSJP
da Saúde, Brasília.
r $MÃVEJP&HMFS QSPGFTTPSEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP3JPEF+BOFJSP 3JPEF+BOFJSP
r $MÊMJP$BNQPMJOB%JOJ[ QSPGFTTPSFSFJUPSEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEF.JOBT(FSBJT #FMP
Horizonte.
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r %FMDÎEJP"NBSBM TFOBEPSQFMP1BSUJEPEPT5SBCBMIBEPSFTEP.BUP(SPTTPEP4VM #SBsília.
r %FSOJWBM0MJWFJSB

TVQFSJOUFOEFOUFEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUFHSBÉÈP3F-

gional da Bahia, Salvador.
r &EOB$BTUSP QSPGFTTPSBEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP1BSÃ #FMÊNEP1BSÃ
r &EVBSEPEP$BTUSP#F[FSSB/FUP

TVQFSJOUFOEFOUFEB'FEFSBÉÈPEBT*OEÙTUSJBTEP$F-

ará, Fortaleza.
r &EVBSEP(PNFT

DPPSEFOBEPSJOTUJUVDJPOBMEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUF-

gração Regional da Bahia, Salvador.
r &MJBOB#PBWFOUVSB DIFGFEFHBCJOFUFEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUFHSBÉÈP
Regional da Bahia, Salvador.
r 'ÃCJP$VOIB HFTUPSEP.JOJTUÊSJPEB*OUFHSBÉÈP/BDJPOBM #SBTÎMJB
r 'FSOBOEB'FSSÃSJP UÊDOJDBEB4VQFSJOUFOEËODJBEF%FTFOWPMWJNFOUPEP/PSEFTUF 3Fcife.
r 'SBODJTDP$IBHBT-PQFTEB4JMWB

DPPSEFOBEPSEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUFHSBÉÈP3F-

gional da Secretaria das Cidades do Ceará, Fortaleza
r 'SBODJTDP$PTUB QSPGFTTPSEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP1BSÃ #FMÊNEP1BSÃ
r (VJMIFSNF.BJB3FCPVÉBT EJSFUPSEF1MBOFKBNFOUPEB4VQFSJOUFOEËODJBEF%FTFOWPMvimento do Nordeste, Recife.
r +BJSEP"NBSBM'JMIP

QSPGFTTPSEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP$FBSÃ 'PSUBMF[B

r +PIBOFTT&DL TVCDIFGFBEKVOUPEB$BTB$JWJMEB1SFTJEËODJBEB3FQÙCMJDB #SBTÎMJB
r +PTÊ'FSOBOEP$BTUFMP#SBODP

QSFTJEFOUFEP$POTFMIP5FNÃUJDPEF&DPOPNJB 'JOBO-

ças e Tributação, da Federação das Indústrias do Ceará, Fortaleza.
r +PTÊ/JWBMEP.FOEPOÉB

EJSFUPSFYFDVUJWPEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUF-

gração Regional da Bahia, Salvador.
r +PTÊ0UBNBSEF$BSWBMIP DPOTVMUPS $BNQJOBT
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r +PTÊ4ZESJÈPEF"MFODBS+ÙOJPS

EJSFUPSEF(FTUÈPEP#/#FTVQFSJOUFOEFOUFEP&UFOF 

Fortaleza.
r -FPOBSEP(VJNBSÈFT/FUP DPOTVMUPS 3FDJGF
r .BSDFMP%PVSBEP TFDSFUÃSJPEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPEP$FOUSP0FTUF EP.Jnistério da Integração Nacional, Brasília.
r .BSDPT'BMDÈP(POÉBMWFT

HFSFOUFFYFDVUJWPEP#BODPEP/PSEFTUFEP#SBTJM 'PSUBMF-

za.
r .ÃSDJP(PEPZ TFDSFUÃSJPEB4FDSFUBSJB&TUBEVBMEF%FTFOWPMWJNFOUP6SCBOPF3FHJPOBM
do Pará, Belém do Pará.
r .BSJP7FSB8BMM DPPSEFOBEPSEB4FDSFUBSJBEF1MBOFKBNFOUPF*OWFTUJNFOUPT&TUSBUÊHJcos, do Ministério do Planejamento, Brasília.
r .BSJTB%VSBO DPPSEFOBEPSBHFSBMEB$PPSEFOBÉÈP(FSBMEF1PMÎUJDBT1ÙCMJDBTEP.JOJTtério da Fazenda, Brasília.
r 1BVMB3BWBOFMJ BTTFTTPSBFTQFDJBMEB4VCDIFñBEF"TTVOUPT'FEFSBUJWPTEB1SFTJEËODJB
da República, Brasília.
r 1FESP+PSHF3BNPT7JBOB

DPPSEFOBEPSEB6OJEBEFEF&DPOPNJBF&TUBUÎTUJDBEB'F-

deração das Indústrias do Ceará, Fortaleza.
r 1FESP4JMWFJSB#BOEFJSB QSPGFTTPSEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEP3JP(SBOEFEP4VM #SBTÎlia.
r 3FJOBMEP%BOUBT
r 4ÄNJB'SPUB

WJDFQSFTJEFOUFEB'FEFSBÉÈPEBT*OEÙTUSJBTEB#BIJB 4BMWBEPS

HFSFOUFEF"NCJFOUFEP#BODPEP/PSEFTUFEP#SBTJM 'PSUBMF[B

r 5ÄOJB#BDFMBS QSPGFTTPSBEB6OJWFSTJEBEF'FEFSBMEF1FSOBNCVDP #SBTÎMJB
r 5ÄOJB 'JTDIFS

 QSPGFTTPSB EB &TDPMB EF "ENJOJTUSBÉÈP EB 6OJWFSTJEBEF 'FEFSBM EB

Bahia.
r 5JBHP$BWBMDBOUJ

DPPSEFOBEPSFYFDVUJWPEB4FDSFUBSJBEF%FTFOWPMWJNFOUPF*OUFHSB-

ção Regional da Bahia, Salvador.
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r 7FSOPO(FPSHF UÊDOJDPEB4VQFSJOUFOEËODJBEF%FTFOWPMWJNFOUPEP/PSEFTUF 3FDJGF
r 7JUPS-PQFT

HFSFOUFEB(FSËODJBEF&TUVEPTF"TTFTTPSJBEB%FTFOCBIJB "HËODJBEF

Fomento do Estado da Bahia S.A.).
r 8FMMJOHUPO%JBT TFOBEPSQFMP1BSUJEPEPT5SBCBMIBEPSFTEP1JBVÎ #SBTÎMJB
r 8JMTPO$BOP QSPGFTTPSEB6OJWFSTJEBEF&TUBEVBMEF$BNQJOBT $BNQJOBT
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ANEXO 2 – LISTA ALFABÉTICA DOS CONTATOS PARA
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES
r "HOBMEP.PSBFTEB4JMWB DPPSEFOBEPSHFSBMEF(FTUÈPEP$POIFDJNFOUPEB4$0
r %PSPUÊB#MPTF$MFCFS-BHPEP7BMMF.FMMP'JMIP EB$PPSEFOBÉÈP(FSBMEF1SPKFUPT&TQFciais da SPR (Produzir).
r &VOJDF-FNPT3PTBM%BSPT BVEJUPSBGFEFSBMEF$POUSPMF&YUFSOP 5$6#SBTÎMJB
r )FOSJRVF7JMMBEB$PTUB'FSSFJSB TFDSFUÃSJPEB4%3OBHFTUÈPBOUFSJPS
r -FPOBSEP3PESJHVFT"MCFSOB[ BVEJUPSGFEFSBMEF$POUSPMF&YUFSOP 5$6 #SBTÎMJB
r -VBOOB4BOU"OOB3PODBSBUUJ DPPSEFOBEPSBHFSBMEB3FHJÈP/PSEFTUF $POWJWFS .FTPT
do Nordeste e as Rides de Petrolina e Juazeiro-Petrolina), da SPR.
r .VSJMMPEF.JSBOEB#BTUP/FUP BOBMJTUBEFPSÉBNFOUPEB4$0
r 1BVMPEP"NQBSP1JUBOHB EJSFUPSEB4%3OBHFTUÈPBOUFSJPS
r 3JDBSEP %JBT 3BNBHFN  DPPSEFOBEPSHFSBM EF 1MBOPT F "É×FT 3FHJPOBJT EP %FQBSUBmento de Planejamento de Desenvolvimento Regional, da SPR na gestão anterior.
r 3VCFN0MJWFJSBEF1BVMB BOBMJTUBEB41*.1 #SBTÎMJB
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ANEXO 3 – O FUNDO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
O Fundo Social do Pré-Sal (FS) é regulado pela Lei n. 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
Nessa lei, o FS é tratado no Capítulo VII, a partir do art. 47.
O FS é vinculado à Presidência da República e tem como finalidade “constituir fonte de
recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas
áreas de combate à pobreza e de desenvolvimento” (arts. 47 e 48). Este artigo nomina as
seguintes áreas: educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente, e mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Art. 47. É criado o Fundo Social − FS, de natureza contábil e financeira, vinculado à
Presidência da República, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o
desenvolvimento social e regional, na forma de programas e projetos nas áreas de
combate à pobreza e de desenvolvimento:
I − da educação;
II − da cultura;
III − do esporte;
IV − da saúde pública;
V − da ciência e tecnologia;
VI − do meio ambiente; e
VII − de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
§ 1o Os programas e projetos de que trata o caput observarão o plano plurianual −
PPA, a lei de diretrizes orçamentárias − LDO e as respectivas dotações consignadas
na lei orçamentária anual − LOA.
§ 2o (Vetado)Art. 48. O FS tem por objetivos:
[...]
II − oferecer fonte de recursos para o desenvolvimento social e regional, na forma
prevista no art. 47; [...].
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Como se vê, o “desenvolvimento regional” é mencionado no caput do art. 47, ao lado do
“desenvolvimento social”, sem ser nomeado como uma das áreas de aplicação dos recursos do FS, todas elas setoriais.
Dessa concepção depreende-se que o “desenvolvimento regional” é uma finalidade ou
um aspecto a ser observado e não uma “área” geradora de programas e projetos. Por esses
critérios, não haverá um projeto ou um programa de desenvolvimento regional custeado
pelo FS. Ainda assim, todos os projetos ou programas que façam uso dos recursos do FS
“devem observar critérios de redução das desigualdades regionais” (art. 58, § 5o, grifei).
Art. 58. É criado o Conselho Deliberativo do Fundo Social − CDFS, com a atribuição
de propor ao Poder Executivo, ouvidos os Ministérios afins, a prioridade e a destinação dos recursos resgatados do FS para as finalidades estabelecidas no art. 47,
observados o PPA, a LDO e a LOA.
[...]
§ 5o Os recursos do FS destinados aos programas e projetos de que trata o art. 47
devem observar critérios de redução das desigualdades regionais.
Pode-se dizer, portanto, que o “desenvolvimento regional” é um componente obrigatório
do uso dos recursos do FS, cabendo ao Ministério da Integração Nacional uma forma de
articular-se com os ministérios setoriais para que os projetos e programas que façam uso
dos recursos do FS levem em conta a questão regional. Como participação mínima, caberia ao Ministério da Integração Nacional a proposição e o acompanhamento dos critérios
utilizados na redução das desigualdades regionais.
O Ministério da Integração Nacional não participa do Comitê Gestor (art. 52) e ao que parece não integra o Conselho Deliberativo (ver art. 58).
Supõe-se que o Ministério da Integração Nacional seja “ouvido” na qualidade de “ministério afim” (art. 58).
Quanto ao montante dos recursos, é ainda muito precária a base para estimá-los, não só
porque seu montante depende de uma definição mais precisa da produção de petróleo e
gás nos campos do pré-sal, como também da rentabilidade que os recursos do FS alcancem no exterior, já que o valor a ser aplicado nos programas e projetos elegíveis resulta do
retorno de tal aplicação (art. 51).
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ANEXO 4 – ESTIMATIVA DO CUSTO DOS SUBSÍDIOS DO PROGRAMA 0902
Como se sabe, os fundos de financiamento e de incentivos fiscais importam em subsídios
concedidos à iniciativa privada, o que corresponde a custos para a União, que vem a ser o
poder concedente de tais subsídios, neste caso debitado à Política Regional.
A pedido do TCU, o Ministério da Fazenda, por meio da SPE, estimou o custo dos subsídios
absorvidos pela União para manter os programas de financiamento incentivado às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A estimativa alcança o período 2003-2008 e inclui,
explicitamente, os fundos constitucionais, os fundos de desenvolvimento e o Fundo da
Marinha Mercante (FMM).
A Tabela 30 reúne os subsídios referentes aos Fundos Constitucionais de Financiamento
(FNE, FNO e FCO), aos Fundos de Desenvolvimento Regional (FDNE e FDA) e ao Fundo da
Marinha Mercante (FMM) para o período 2003-2008, estimados pelo Ministério da Fazenda. Tal subsídio se refere à diferença entre o custo de oportunidade do Tesouro Nacional e
a rentabilidade das aplicações que incide sobre os respectivos patrimônios dos Fundos.
No caso específico do FMM, por falta de informações das fontes primárias, inferiu-se sua
distribuição regional no triênio 2003-2005 a partir dos dados obtidos em 2006-2008.
Relativamente ao FDNE e FDA, apesar de criados em 2001, sua regulamentação só veio
a ocorrer em 2005, razão por que os demonstrativos cobrem só os exercícios de 2007 e
2008.
Trata-se, como se pode ver, de um expressivo montante em incentivos fiscais, da ordem
EF3CJMI×FT OPQFSÎPEPEFBOPT FOUSFF"3FHJÈP/PSEFTUFÊRVF EF
longe, captura a maior parte deles (60%). As três regiões prioritárias (Norte, Nordeste e
Centro-Oeste) participam com mais de 90% do total atribuído, conforme Tabela 30.
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TABELA 30 – SUBSÍDIOS CONCEDIDOS ÀS OPERAÇÕES DOS FUNDOS,
2003/2008 (R$ 1.000)
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Para fins de cálculo do custo de financiamento das atividades de desenvolvimento regional do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, são feitos alguns ajustes e assumidas algumas
hipóteses.
1) Só é considerado o período 2004-2008, já que os dados sobre subsídios oferecidos
pelo Ministério da Fazenda abrangem o período 2003-2008 e os dos fundos para financiamento do Ministério do Planejamento, presentes no PPA, cobrem 2004-2010. Para
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tanto, desconsideram-se os valores de 2003, do Ministério da Fazenda; e os de 2009 e
2010, do Ministério do Planejamento.
2) Os cálculos do Ministério da Fazenda incidem sobre os fundos constitucionais, os fundos de desenvolvimento regional e o Fundo da Marinha Mercante. Por sua vez, o Programa 0902, incluído no PPA e mencionado pelo Ministério do Planejamento, abarca as
seguintes modalidades:
r 'JOBODJBNFOUPBPTTFUPSFTQSPEVUJWPTEP$FOUSP0FTUF /PSEFTUFF/PSUF
r 'JOBODJBNFOUP F FRVBMJ[BÉÈP EF KVSPT OP ÄNCJUP EP 1SPHSBNB EF *ODFOUJWP Æ *NQMFmentação de Projetos de Interesse Social (PIPS) (MP n. 122, de 2003).
r 'JOBODJBNFOUPBPTTFUPSFTQSPEVUJWPTEP4FNJÃSJEP
r 'JOBODJBNFOUPEF1SPHSBNBTEF%FTFOWPMWJNFOUP3FHJPOBM
r 'JOBODJBNFOUPEF1SPHSBNBTEF%FTFOWPMWJNFOUP&DPOÔNJDPBDBSHPEP#/%&4
r "QPJPÆSFFTUSVUVSBÉÈPFBPBKVTUFñTDBMEPTFTUBEPTFEP%JTUSJUP'FEFSBM -FJO EF
1997, e MP n. 2.192, de 2001).
r 1SPHSBNBEFJODFOUJWPÆSFEVÉÈPEBQSFTFOÉBEPTFUPSQÙCMJDPFTUBEVBMOBBUJWJEBEF
bancária (Proes) (MP n. 2.192, de 2001).
r 'JOBODJBNFOUPEFQSPKFUPTEPTFUPSQSPEVUJWPOPÄNCJUPEP'VOEPEF%FTFOWPMWJNFOto da Amazônia.
r 'JOBODJBNFOUPEF1SPKFUPTEPTFUPSQSPEVUJWPOPÄNCJUPEP'VOEPEF%FTFOWPMWJNFOto do Nordeste.
r 'JOBODJBNFOUPOBÃSFBEFCFOTEFDPOTVNP
r 'JOBODJBNFOUPOBÃSFBEFJOTVNPTCÃTJDPT
r 'JOBODJBNFOUPBQFRVFOBTFNÊEJBTFNQSFTBT
Claramente, os fundos constitucionais e os fundos de desenvolvimento regional estão
presentes nas duas fontes. O FMM integra o cálculo do Ministério da Fazenda, mas não o
do Ministério do Planejamento. Portanto, ele é eliminado para fins de estabelecer os custos. Com essa exclusão retiram-se os valores lançados às regiões Sul e Sudeste.
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TABELA 31 – COMPARAÇÃO DA MAGNITUDE DOS FUNDOS DE FINANCIAMENTO REGIONAL E SUBSÍDIOS IMPLÍCITOS (R$)
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Com esses critérios, pode-se montar a tabela comparativa entre os dados das duas fontes.
Claramente, o valor dos subsídios de 2005 foge ao padrão dos demais anos por alguma
razão não esclarecida pelo Ministério da Fazenda. Sem este valor, pode-se dizer que, grosso modo, os subsídios representam ¼ dos valores colocados à disposição da sociedade.
Assim, dos 114,8 bilhões alocados pelo Programa 0902, durante 2004-2010, o custo dos
subsídios implícitos alcança aproximadamente 29 bilhões durante todo o período.
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