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Nota do Editor

O Ipea entende que a questão regional, urbana e ambiental ocupa um importante espaço 
dentro de uma perspectiva do desenvolvimento de longo prazo. O Boletim Regional, Urbano 
e Ambiental, com periodicidade semestral, vem, nesta terceira edição, sedimentar no Ipea 
a sua preocupação com a questão das atividades no espaço. Preocupação essa não somente 
necessária, mas crucial em face dos elevados índices de desigualdade entre as regiões brasi-
leiras. Os debates, os resultados das pesquisas, as políticas públicas e as opiniões tanto dos 
acadêmicos quanto dos formuladores de política sobre o tema devem circular com bastante 
dinamismo. O espaço criado neste boletim é muito adequado a esse propósito.

Este boletim tem, portanto, a função de levar aos pesquisadores, aos formuladores de 
política, aos governos federal, estaduais e municipais e ao público em geral informações 
sobre os diagnósticos, análises e prognósticos resultantes de pesquisas que envolvem temas 
relevantes relacionados a meio ambiente, política urbana e setorial, federalismo e economia. 
O boletim é um fórum que serve como catalisador do debate e das análises de políticas pú-
blicas, das sugestões e da adoção de políticas regionais explícitas e dos efeitos das políticas 
macroeconômicas e sociais sobre as regiões brasileiras. 

Na esfera do Ipea, o Boletim Regional, Urbano e Ambiental contempla cinco áreas 
que estruturam os estudos regionais e que se fazem representar na forma de coordenações 
inseridas na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur).
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O QUE É UM PROBLEMA REGIONAL? UMA 
NOTA PRELIMINAR

An analyst is perplexed with many problems when he looks at a region. 
ISARD (1960, p. 413)

Leonardo M. Monasterio*

1  INTRODUÇÃO
Macroeconomistas tendem a concordar na identificação dos problemas a serem combatidos: 
inflação e desemprego. Na Economia do Desenvolvimento a meta também é conhecida: 
incrementar as condições de vida das populações dos países pobres. Mas e na Economia 
Regional? O que é – exatamente – o problema regional? Este texto argumenta que os espe-
cialistas da área não compartilham critérios de identificação do seu problema central.1

Para alguns analistas regionais a concentração da produção em uma região é motivo 
para preocupação, outros atentam na desigualdade de renda per capita entre as regiões, e 
ainda há aqueles que só consideram problemáticas as regiões dinâmicas que perderam o 
vigor econômico. Enfim, eles guardam definições diversas da questão regional2 e raramente o 
conceito escolhido é explicitado. Quiçá uma boa parte das discordâncias sobre a necessidade 
de políticas regionais advenha do fato de os envolvidos não compartilharem do mesmo con-
ceito. Se os critérios são distintos, não surpreende que as recomendações de política também o 
sejam. Como será visto mais adiante, políticas que servem para amenizar o problema regional 
em uma acepção podem agravá-lo se outro conceito for empregado.

Uma das motivações desta nota foram o artigo de Pessôa (2001) e a polêmica que se 
lhe seguiu. Ao minimizar ou negar o problema da desigualdade regional no Brasil, o autor 

* Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea.

1. Evitaremos discutir o que é região. Como nenhum economista que entrou nesse debate saiu ileso, deixamos a questão 
para os geógrafos. A propósito, Massey (1979) fez a mesma pergunta do título deste texto. Para respondê-la, a autora 
introduziu o conceito de divisão geográfica do trabalho e argumentou que as regiões deprimidas cumprem uma função no 
processo de acumulação de capital. Como se vê, apesar das semelhanças dos títulos, o artigo presente emprega diferentes 
métodos e tem outros objetivos.

2. Termos como “disparidades”, “desequilíbrios” e “desigualdades” costumam ser usados de forma intercambiável. 
Utilizaremos aqui o termo “problema regional” como equivalente geral.



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 20098 ipea

fez críticas relevantes ao saber estabelecido na área. Mas parte das discordâncias decorre do 
fato de que seus interlocutores portam definições distintas sobre o problema em questão. 
Em vez de impor uma nova definição, ou de buscar um consenso, a presente nota tem o 
objetivo modesto de destacar os diversos conceitos de “problema regional” e elaborar uma 
tipologia que agrupe as visões semelhantes. A separação entre as definições feitas aqui não 
significa que elas estejam na prática separadas; apenas implica que elas podem ser analiti-
camente separadas. Além disso, esta nota apresenta a lógica subjacente de cada conceito, 
discute brevemente seus fundamentos econômicos e as dificuldades na identificação de alguns 
dos problemas. Enfim, a motivação do artigo é elaborar um vocabulário comum para que 
a relação sinal-ruído aumente entre os debatedores das questões regionais.

Vale notar que é necessário padronizar alguns termos ao longo deste texto para não gerar 
ainda mais mal-entendidos. Nesse sentido, será feita a distinção de Brakman, Garretsen e Van 
Marrewijk (2003, p. 129-130) entre concentração, aglomeração e especialização. O primeiro 
termo refere-se à localização de ramos bem definidos no espaço, normalmente setores industriais 
específicos. Já a aglomeração trata da distribuição de uma parcela mais ampla da atividade 
econômica – por exemplo, de toda a produção industrial. Por fim, especialização se refere à 
participação de um setor na produção de uma certa região quando comparado às demais.

2  CONCEITOS DE PROBLEMA REGIONAL

2.1  Problema regional como crítica à aglomeração
A aglomeração é o fato básico da atividade econômica no espaço. Quer por economias in-
ternas ou externas de escala, dotação de recursos, indivisibilidades ou qualquer outro fator 
econômico é fato conhecido que algumas regiões tenderam a conter uma fração maior da 
produção. Aqueles que veem o problema regional como aglomeração baseiam seu ponto 
em três grupos de argumentos:

2.1.1  A priori

Trata-se da insatisfação direta com a aglomeração da atividade econômica em alguma 
fração do território. Ou seja, o simples dado de que a produção não esteja distribuída de 
forma homogênea no território é visto como um problema essencial a ser sanado, sem que 
se considere a distribuição da população ou qualquer outro critério de ordem econômica. 
No limite e tomada isoladamente, essa interpretação torna a região um ente separado que 
deveria conter, em termos ideais, a mesma parcela do produto que as demais.

Esta abordagem não é defensável por critérios econômicos. Adotá-la significa esquecer 
todos os ensinamentos da Ciência Regional sobre o papel das aglomerações. Do ponto de 
vista metodológico, essa postura atribui ao espaço um valor em si, como se o bem-estar 
de cada região importasse e não o de seus indivíduos ou mesmo o do grupo de indivíduos 
(PESSÔA, 2001).

2.1.2  Política

Argumenta-se que a aglomeração excessiva aumentaria a instabilidade política e poria em 
risco a integridade do território nacional. O fato de uma região concentrar a maior parte 
da produção geraria pressões separatistas oriundas da área dinâmica ou mesmo daquela 
com menor densidade econômica. Os moradores da região central podem considerar os da 
periferia um fardo, e estes podem guardar ressentimentos, ou se sentirem explorados, pelo 
fato de não habitarem uma região tão relevante. A instabilidade política decorrente geraria 
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perdas econômicas para todas as regiões envolvidas. Apesar de não se basear em uma lógica 
estritamente econômica, essa argumentação faz algum sentido para países com aglomeração 
extrema e níveis baixos de desenvolvimento.

2.1.3  Econômica

Nesse caso, argumenta-se que a distribuição espacial da atividade econômica não é eficiente.3 
A concentração excessiva em parte do território geraria custos decorrentes de deseconomias 
de aglomeração como poluição, congestionamento ou outros fenômenos similares. Ou talvez 
um problema de coordenação justifique essa situação. A melhor decisão para cada indivíduo 
ou empresa é permanecer na região aglomerada, mas haveria outro equilíbrio, mais disperso, 
com maior bem-estar para todos. De modo geral, essa interpretação mais sofisticada supõe 
que haveria vantagens para todos se a aglomeração não fosse tão extrema.

Os modelos de Nova Geografia Econômica podem gerar equilíbrios com bem-estar 
subótimos. Charlot et al. (2006) analisam o modelo centro-periferia de Krugman sobre a 
ótica da análise do bem-estar social. Os autores discutem os níveis de bem-estar nos dois 
extremos de distribuição espacial (aglomeração total ou dispersão da manufatura) e não 
chegam a um resultado definitivo sobre a superioridade de um ou outro arranjo. Isso se 
explica porque a análise de bem-estar do modelo em questão depende dos seus parâmetros, 
dos critérios de compensação e das funções de bem-estar social utilizadas.

Pessôa argumenta que a migração de trabalhadores seria uma força equalizadora 
entre as regiões, tendendo a igualar os salários reais para indivíduos semelhantes. Nessa 
argumentação, cada migrante, buscando ganhos de bem-estar privados, leva a economia 
a situações eficientes. O problema é que essa relação não é trivial. Modelos sólidos, como 
o de Matsuyama e Takahashi (1998),4 têm entre os seus resultados possíveis um no qual a 
movimentação dos migrantes para a região mais desenvolvida gera aglomeração extrema 
com perdas de bem-estar para todos.

Outra razão pela qual a aglomeração tende a ser excessiva é através de mecanismos de 
Public Choice. A região com maior peso econômico tende a ser super-representada na esfera 
política e receberá maiores favores governamentais. Um congestionamento da infraestrutura 
pública da região central será superado por ainda mais investimentos e não por tentativas 
de redução da demanda por tais equipamentos via incentivos à dispersão (ARMSTRONG 
e TAYLOR, 2000, p. 207).

Se por um lado esse “problema regional” tem bons fundamentos econômicos, por 
outro a identificação da aglomeração excessiva é problemática. Na prática, quão excessiva é 
a aglomeração excessiva? Da mesma forma que cada estrutura setorial implica um tamanho 
ótimo de cidade (HENDERSON, 1974), apontar o grau ótimo (em termos de bem-estar) 
de aglomeração regional exigirá considerar, em cada caso, uma miríade de variáveis.

2.1.4  Problema regional como crítica à concentração ou especialização

O fato de algumas regiões serem especializadas ou concentradas em alguns setores implica, 
obviamente, que outras não o serão nos mesmos setores. Esse problema regional está associado 
à insatisfação de que não há na região-problema os setores relevantes existentes na região-líder.

3. Há um estranho fenômeno: sempre se critica a aglomeração e nunca a dispersão excessiva da atividade econômica. Será 
que todas as economias estão superaglomeradas?

4. Para uma aplicação para o Brasil, ver Oliveira, Ellery e Sandi (2007). Vale notar que os resultados do modelo não dependem 
de retornos crescentes, de deseconomias de congestionamento, nem da miopia dos migrantes.
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Em tempos outros, era consensual que o avanço industrial traria a redenção das re-
giões. Um modelo à moda de Kaldor (1967) fornece a justificativa para que as políticas 
regionais incentivem o setor manufatureiro, uma vez que seu crescimento geraria ganhos 
de produtividade que atingiriam a economia como um todo. Ainda em termos teóricos, 
economias de escala ou modelos de learning by doing são argumentos sólidos para incentivos 
temporários desenvolvimento de algumas atividades nas regiões. É o mesmo argumento da 
indústria nascente, mas agora na escala regional.

Hoje a ênfase saiu dos setores industriais e se voltou para as atividades mais intensivas 
em ciência e tecnologia, ou para ramos mais dinâmicos do setor de serviços, como turismo, 
tecnologia de informação ou, até mesmo, atividades com impacto midiático, como a in-
dústria cinematográfica. Mais uma vez, contudo, a dificuldade está em identificar ex ante 
os ramos potencialmente dinâmicos nas regiões-problema. O risco está na defesa de setores 
que nunca serão de fato competitivos e cuja sobrevivência se manterá graças à pressão de 
grupos de interesse.

2.1.5  Problema regional como desigualdade inter-regional de indicadores de 
          bem-estar

Nesse caso, o problema regional estaria em regiões com medidas de bem-estar substancial-
mente inferiores às demais. A posição mais frequente nesse sentido é considerar a desigual-
dade regional da renda per capita como o verdadeiro problema. O sucesso das políticas seria 
medido pela redução na distância entre a renda per capita (ou condições de vida) das regiões 
pobres e das regiões mais desenvolvidas.

À primeira vista esse problema exigiria políticas regionais imediatas. Contudo, Pessôa 
(2001) argumentou que a maior parte da pobreza da região pobre seria decorrente das ca-
racterísticas individuais. Não haveria regiões pobres e sim indivíduos pobres que habitam 
uma determinada região. De tal forma que os problemas ditos regionais seriam, no final das 
contas, sociais. Considerando a desigualdade pessoal da renda como o principal problema 
brasileiro, ele afirma que as políticas regionais tenderiam a perder o foco e políticas sociais 
seriam as mais recomendáveis.

Pessôa está parcialmente correto ao afirmar que boa parte do problema regional está na 
menor dotação de capital humano nas regiões pobres. A literatura empírica identifica este 
fenômeno no Brasil (FERREIRA, SALVATO e DUARTE, 2004).5 Porém, basta considerar 
que existem externalidades positivas nos investimentos sociais para justificar políticas regionais 
voltadas aos pobres das regiões pobres. Mecanismos de contágio e difusão podem fazer com 
que o impacto de políticas sociais focalizadas em áreas especialmente pobres seja ampliado.

Um problema regional que Pessôa considera como potencialmente legítimo é aquele em 
que indivíduos estatisticamente semelhantes têm rendas diferentes de acordo com a região 
que habitam. A forma de identificar essa desigualdade é através de regressões mincerianas 
com controles regionais. Esse diagnóstico é sempre questionável porque exige testes econo-
métricos sujeitos aos problemas de variáveis omitidas e erros de especificação. Mais ainda, 
há a questão dos índices de preço: níveis de preço mais baixos nas regiões atrasadas podem 
fazer com que o problema desapareça. Outras amenidades não incluídas nas regressões 
podem explicar os salários nominais mais baixos nas regiões deprimidas.

5. Guimarães, Cavalcanti e Silveira Neto (2006), por outro lado, mostram que as diferenças nos retornos de educação são 
mais relevantes do que a distribuição regional na escolaridade para explicar a desigualdade nos salários entre o Nordeste 
e o Sudeste brasileiros.
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2.1.6  Problema regional como regiões com renda baixa e concentrada

Essa acepção exige que se tenha uma distribuição pessoal da renda mais desigual, além de 
renda mais baixa da região problemática. Parece estar em jogo um conceito de justiça 
rawlsiano (RAWLS, 1999): o que importaria é o bem- estar dos estratos de renda mais baixos 
das regiões pobres, e não o da população como um todo ou do indivíduo mediano que lá 
habita. Dessa forma, haveria um problema regional quando as regiões pobres possuem os 
indivíduos com a renda mais baixa da nação.

Ainda nesse sentido, as políticas regionais não deveriam perder de vista a distribuição 
pessoal da renda na região pobre e o bem-estar dos grupos de menor renda que lá habitam. 
A justificativa econômica para combater esse “problema regional” é válida, contanto que 
seja atribuído um peso maior para os mais pobres na função de bem-estar social. Toda a 
discussão de crescimento econômico regional pró-pobre parece ter implícito esse entendi-
mento de problema regional.

2.1.7  Problema regional como trajetórias indesejadas da renda per capita

Associadas à literatura sobre convergência de renda per capita à moda de Barro e Sala-i-Martin 
(1992), as regiões-problema teriam equilíbrios de estado estacionário inferiores às demais. 
Mesmo que temporariamente tenham taxas de crescimento mais altas do que as regiões 
desenvolvidas, as diferenças de renda per capita seriam preservadas no longo prazo.6

Ainda neste grupo, há aqueles que incluem no problema regional as áreas que já 
foram dinâmicas e, mesmo tendo renda acima da média, perderam a sua posição relativa. 
Essa acepção de problema regional parece ser bem frequente. No Brasil, os problemas do 
Nordeste, do município do Rio de Janeiro e do sul do Rio Grande do Sul parecem mais 
graves porque outrora essas foram regiões-líderes. Regiões que nunca estiveram na liderança 
não são consideradas problemas em níveis tão extremos. Mesmo quando não são as mais 
pobres, essas regiões-problema, em geral, recebem desproporcional atenção de formuladores 
de política e pesquisadores, especialmente quando sua decadência é relativamente recente. A 
explicação é simples: lideranças consolidadas das regiões decadentes são mais ativas do que 
aquelas de regiões que nunca tiveram maior destaque econômico e político.

2.1.8  Problema regional como oportunidades não utilizadas

Ninguém diz que o deserto de Atacama ou o Ártico sofrem de um problema regional. É 
evidente que nesses lugares não existe um leque de oportunidades de investimento espe-
rando para ser explorado. No entanto, quando são identificadas oportunidades sub ou não 
exploradas, isso pode ser entendido como um problema regional.

Nesse entendimento, os problemas regionais seriam reduzidos à falta de algum elemento-
chave na região ou a falhas de coordenação entre os agentes. A política regional seria uma 
forma de catalisar forças de crescimento, superar gargalos e promover a inovação nas regiões 
deprimidas (ALMEIDA, 2009).

6. Entre as várias possibilidades de trajetórias regionais, o problema mais extremo seria o da divergência descendente: 
regiões mais pobres e que empobrecem progressivamente.
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3  PROBLEMAS REGIONAIS E CONFLITOS POSSÍVEIS ENTRE POLÍTICAS 
    PÚBLICAS

As políticas públicas decorrentes da adoção de conceitos distintos de problema regional 
geram recomendações de política que podem entrar em choque. A solução de um problema 
regional leva ao agravamento de outro. Vejam-se alguns dos possíveis conflitos:

1) Uma redução da aglomeração (conceito 2.1) pode reduzir o bem-estar de seus mora-
dores (conceito 2.1.5). Simplesmente buscar uma parcela maior da região no produto pode, 
no limite, piorar a situação de seus moradores. Se a perda de eficiência global decorrente da 
busca da dispersão for relevante, até mesmo os moradores da região sujeita aos benefícios 
das políticas regionais poderão ser prejudicados.

2) Uma política de incremento da renda ou renda per capita baseada na exploração das 
vantagens comparativas da região atrasada pode afastá-la da composição setorial da região-
líder. Pelo conceito 2.1 o problema é reduzido, mas não pelo conceito 2.1.4.

3) Incentivos à industrialização das áreas deprimidas (conceito 2.1.4) podem piorar a 
distribuição pessoal da renda e até mesmo piorar a situação dos mais pobres da região pobre 
(conceito 2.1.5 e 2.1.6). Por aumentar os retornos do capital e a demanda por trabalho 
qualificado, tais políticas tendem a beneficiar mais os ricos das regiões pobres, aumentando 
a desigualdade na distribuição pessoal da renda (PESSÔA, 2001).

4) A tentativa de revitalizar as regiões que perderam dinamismo, mas ainda são melhores 
do que a média (conceito 2.1.7) pode agravar a aglomeração, a especialização e mesmo a 
desigualdade regional de bem-estar (conceitos 2.1 até 2.1.6).

Poder-se-ia seguir apontando outras combinações de conflitos entre os objetivos, mas 
o importante aqui é indicar essa possibilidade.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os envolvidos nas questões regionais podem discordar quanto aos métodos, à base teórica 
e ao instrumento de análise. Não há nada de errado com isso. Já a discordância quanto ao 
significado dos problemas regionais favorece o surgimento de polêmicas desnecessárias. Se os 
analistas discordarem do que significa “problema regional” suas recomendações de política 
podem entrar em choque. Espera-se que os formuladores de políticas regionais explicitem 
os seus objetivos para as regiões, fazendo com que os dilemas entre os objetivos sejam mais 
bem compreendidos. Nesse sentido, esta nota buscou contribuir ao identificar as várias 
acepções possíveis e suas bases econômicas.

O histórico nacional de políticas públicas é bastante questionável no tocante a sua 
capacidade de reduzir os problemas regionais, em qualquer que seja o sentido adotado. Ao 
longo desta nota indicou-se que existem justificativas econômicas bem-fundamentadas para 
as políticas regionais. Modelos que incorporam a dimensão espacial sugerem que o bem-estar 
pode ser incrementado através de intervenções governamentais.

Por outro lado, vale lembrar que apontar as falhas de mercado que geram problemas 
regionais não implica defender políticas públicas para mitigá-los. Os teóricos da Public Choice 
insistiram que as falhas de governo existem e que os planejadores públicos não são de fato 
benevolentes, oniscientes ou protegidos de grupos de interesse. A falha de governo pode ser 
tão ou mais grave do que a falha de mercado. Em outras palavras, a demonstração de falhas 
de mercado nas questões regionais é condição necessária (mas não suficiente) para a defesa 
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da intervenção governamental. Seja como for, alguma convergência sobre qual é o problema 
regional a ser combatido deve ser um passo necessário para que o debate progrida.
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ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
POLÍTICA PÚBLICA NEGOCIADA E NOVAS 
INSTITUCIONALIDADES*

Liana Carleial** 
Bruno Cruz***

1  INTRODUÇÃO
O desenvolvimento regional brasileiro é um tema recorrente e tem ganhado relevância 
crescente nos últimos anos em razão da urgência de construção de um projeto nacional de 
desenvolvimento. Pensar o desenvolvimento nacional exige colocar necessariamente a questão 
regional brasileira no centro da reflexão. Motivado por esse desafio, este artigo pretende, 
preliminarmente, propor alguns pontos para o debate.

Em primeiro lugar, a questão regional brasileira atravessa todas as escalas do regional 
e do urbano. Ou seja, há desigualdades de renda, de estrutura produtiva, do padrão da 
divisão social do trabalho nas escalas macrorregional com consequências nas demais escalas 
meso e microrregionais. Estudos de convergência de renda em nível estadual têm mostrado, 
no melhor dos casos, uma lenta redução das desigualdades, e na maioria dos estudos, con-
vergência para clubes ou grupos de estados. Por outro lado, também é uma evidência em 
nível internacional que as desigualdades tendem a se acentuar em escalas menores. Tal fato 
é observado para os países da União Europeia (UE), onde se observa uma convergência de 
renda em nível de países, mas divergência dentro dos países. Portugal e Espanha parecem 
dois casos típicos deste fenômeno.1 O Brasil, na escala de municípios, também parece seguir 
o padrão de grande desigualdade e falta de uma perspectiva de convergência de renda 
(MagalhãEs e MIRaNDa, 2009).

Em segundo lugar, do ponto de vista urbano, há que se considerar que na segunda 
metade do século passado o país se urbanizou rapidamente, chegando a ter mais de 80% de 
sua população nas cidades já nos anos 1980. ainda que se discuta o grau de urbanização, 
as metrópoles brasileiras hoje são representativas da população e da dinâmica econômica 

* Artigo desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Novas Institucionalidades e Desenvolvimento Regional da Diretoria 
de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea e coordenado pelos autores.

** Diretora da Dirur/Ipea.

*** Diretor adjunto da Dirur/Ipea.

1. Ver, por exemplo, Quah (1996).
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nacional.2 as cidades médias também apresentam grande dinamismo, o que cada vez mais 
evidencia a relevância das áreas urbanas no país.

Em terceiro lugar, há um conjunto de ações de políticas públicas que incidem sobre as 
diferentes regiões, as quais, muitas vezes, não são integradas e nem estão subordinadas a uma única 
coordenação, dificultando ou até mesmo impedindo que tenhamos os resultados esperados.

Em quarto lugar, os 25 anos de ausência de coordenação nacional de políticas de 
desenvolvimento regional associados à ação predatória da guerra fiscal entre estados federados 
geraram uma sorte de competição entre eles para a atração de novos investimentos e, ainda, 
instituíram a falsa expectativa de que é possível fazer o desenvolvimento regional a partir de 
cada estado, ou seja, do seu próprio interesse de desenvolvimento e/ou crescimento.

Em quinto lugar, as mudanças no cenário internacional que decorreram da crise 
econômica internacional, instalada de forma mais efetiva a partir de setembro de 2008, 
evidenciaram que a prática de transplantes institucionais, como vinha ocorrendo, pode ser 
indesejável e enganosa. Rodrik (2004) argumenta que o abrandamento de posicionamentos 
mais extremados quanto a receitas únicas para países com distintos padrões de desenvol-
vimento tem permitido que se discuta de forma mais explícita a relação entre Estado, 
firma e sociedade.

Todos esses aspectos precisam ser levados em conta, considerando que o Brasil vive 
um momento especial, internacional e nacionalmente, com conjuntura bastante favorável, 
perspectiva de ampliação dos investimentos em muitos setores de atividade econômica, 
possuindo assim um bom raio de manobra para enfrentar de forma decisiva o seu desen-
volvimento regional.

O conjunto de investimentos previstos em diferentes setores de atividade econômica 
– com destaque para petróleo e gás; construção civil; saneamento; papel e celulose; energia; 
alimentos e bebidas; e automotivo, por exemplo – permite que se estruture uma estratégia 
de desenvolvimento regional para a complementação desses investimentos e, portanto, para 
adensar as estruturas produtivas regionais. Esta proposta poderia também ordenar a utilização 
dos incentivos fiscais e dos fundos constitucionais em cada região.

Essa estratégia precisa superar o clássico caminho de identificar vocações regionais, 
transformá-las em potencialidades e disputar as transferências de renda efetuadas pelo 
governo federal.3 Esta proposição explicita que, só superando as vantagens comparativas, é 
possível promover o desenvolvimento. Nesse sentido, o desenvolvimento exige que façamos 
escolhas, enfrentemos desafios e conflitos.

Diante do grau de internacionalização da economia brasileira, do conjunto dos in-
vestimentos previstos e/ou em andamento e da relativa liberdade para pensar caminhos 
alternativos para o desenvolvimento nacional, é possível pensar de outro modo, também, 
o desenvolvimento regional.

2. A partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Moraes e Rego (2008) mostram a evolução de indicadores de infraestrutura e de condições de moradia nas metrópoles, 
as regiões Norte e Nordeste se destacam pelo alto grau de informalidade e déficits de saneamento.

3. Em termos teóricos, pode-se argumentar que a noção de vantagens comparativas fundamentaria a ideia de potencialidades 
ou vocações naturais de uma região. Uma gama crescente de estudos, por outro lado, vem mostrando a importância de 
retornos crescentes para a escala e a competição imperfeita que, se norteiam a nova geografia econômica, abrem espaço 
para que se busquem políticas mais amplas para o desenvolvimento regional.
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a estratégia que propomos estrutura-se em seis passos:

1) adensamento das estruturas produtivas regionais através da complementação dos 
investimentos em curso, preenchendo elos faltantes das cadeias produtivas e tirando proveito 
dos efeitos de encadeamento à la hirschmann.

2) Incentivo a investimentos que rompam com o padrão de renda local, especialmente 
nas regiões mais empobrecidas. Isto só se faz com tecnologia e infraestrutura. O exemplo 
mais palpável, atualmente, é o Instituto de Neurociência de Natal.

3) ações que garantam a coesão territorial, com destaque para ações específicas no 
semiárido nordestino.

4) Incentivo à expansão do aproveitamento industrial da biodiversidade da amazônia.

5) Estruturar regionalmente comitês representativos das firmas, universidades, escolas 
técnicas e governo local para o desenvolvimento de ações que integrem o sistema produtivo 
às universidades, aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFETs) e às 
universidades tecnológicas federais.

6) Identificar com o apoio da associação Nacional de Entidades Promotoras de Em-
preendimentos Inovadores (aNPROTEC), dos Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFETs) e dos governos estaduais experimentos exitosos em incubadoras que possam ser 
rapidamente expostos aos mercados.

Nenhuma dessas propostas, entretanto, quer individualmente, quer em seu conjunto, 
poderá ser implementada unicamente pela ação dos diferentes mercados. Essencialmente, elas 
exigem uma intervenção consensual, planejada e decisiva, visando à mudança das estruturas 
produtivas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste brasileiros. O foco das estratégias 
é, então, atingir as estruturas produtivas e, em consequência, o lugar de cada uma dessas 
regiões na divisão inter-regional do trabalho no Brasil.

2  A POLÍTICA PÚBLICA NEGOCIADA
O desafio acima colocado necessita que incluamos no elenco das políticas públicas brasileiras 
a política pública negociada, com a qual o Brasil tem pouca experiência.

a discussão das políticas públicas4 negociadas expõe a complexidade que reveste a pos-
sibilidade de democratização das políticas públicas. Esse processo exige que a concepção e 
a implementação das políticas públicas sejam feitas não só a partir dos estados, o que seria 
compatível apenas com práticas autoritárias e em momentos de profunda centralização 
decisória. assim, democratizar políticas públicas exige uma interação maior entre Estado-
mercado ou firmas e sociedade civil.

segundo Vaillancourt (2009) podemos distinguir dois conceitos importantes para a 
compreensão desse processo: a coconstrução e a coprodução de políticas públicas. a co-
construção ocorre quando sociedade civil e mercado participam da elaboração da política 
pública e a coprodução quando esses mesmos agentes participam da implementação da 
política pública.

Nesse sentido, esse tipo de proposição ultrapassa o já desgastado contraponto entre 
Estado e mercado e reconhece a necessidade de contínuo melhoramento e aperfeiçoamento 

4. O conceito de políticas públicas aqui utilizado é o mais amplo possível, incluindo políticas macroeconômicas, regionais, 
setoriais, sociais; o delineamento ou o escopo de cada ação pode ser definido caso por caso.
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das políticas públicas, ampliando o espectro de agentes e sujeitos no processo, o que está 
representado na inclusão da sociedade civil. Certamente essa proposição evidencia o com-
partilhamento de responsabilidades em uma dada sociedade.

O percurso das políticas públicas brasileiras é rico e evidencia, numa certa medida, a 
sofisticação que o Estado brasileiro conseguiu imprimir na condução de suas intervenções 
para promover o desenvolvimento através de grandes Planos Nacionais de Desenvolvimento 
(I e II PNDs), reduzir as desigualdades sociais e regionais, reduzir a concentração da renda 
do trabalho vigente no país, controlar a inflação, ampliar o acesso à educação, promover o 
acesso à moradia etc.

Esta listagem do elenco das possibilidades da ação das políticas públicas brasileiras 
denota o avanço que tivemos, embora os resultados, especialmente em termos de redução 
das desigualdades regionais brasileiras, tenham sido ainda bem abaixo do necessário.

O nosso foco é, então, insistir na urgência da ampliação de um tipo de ação pública 
consubstanciada na política pública negociada e, portanto, na inclusão mais vigorosa dessa 
pauta no Brasil.

3  NOVAS INSTITUCIONALIDADES
a nossa proposição, que exige o arcabouço de uma política pública negociada, vai também 
exigir a criação de novas institucionalidades que possam promover, em nível nacional, as 
políticas de desenvolvimento regional. Essas novas institucionalidades deverão aproximar 
firma, Estado e sociedade civil com o objetivo de promover o desenvolvimento regional.5

Essa institucionalidade deverá permitir que firma e governo negociem investimentos 
complementares e necessários, bem como que negociem a obrigatoriedade de se constituírem 
sedes de projetos industriais no país. O elemento central dessa nova institucionalidade precisa 
ser a instituição de um sistema de contrapartidas de tal sorte que qualquer financiamento 
obtido no sistema público brasileiro de financiamento da produção – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e social (BNDEs), Banco Regional de Desenvolvimento do 
Extremo sul (BRDE), Banco do Brasil (BB), CaIXa, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 
Banco da amazônia (Basa) – seja precedido do estabelecimento de contrapartida pela firma 
beneficiada bem como instituídos procedimentos de acompanhamento e monitoramento 
das ações acordadas.

Certamente, no caso brasileiro, a experiência mais exitosa e publicizada de política 
pública negociada, assentada numa institucionalidade construída entre Estado-sindicatos e 
firmas, foi a das câmaras setoriais, especialmente a da indústria automotiva, que conseguiu 
manter empregos e salários, introduzindo mudanças tecnológicas num calendário negociado 
entre as partes (aNDERsON, 1999).

hoje, sabe-se que essa experiência continua a existir em municípios e grupos de muni-
cípios no trato de programas agrícolas ou agroindustriais sem registros públicos relevantes. Do 
mesmo modo, ou seja, sem registro público, o governo do Paraná implementou, em fins de 
2006, a metodologia de firmas-âncoras para o desenvolvimento, definindo as grandes empresas 
públicas existentes no estado, como Petrobras e Companhia Paranaense de Energia (Copel), 

5. Carleial (2005) relata, para o caso da indústria automotiva no Estado do Paraná, um experimento tripartite, enquanto 
política pública negociada, que buscava construir um “indicador de paranização” que fosse reconhecido por todos os 
parceiros e ampliar a participação de produtores locais na cadeia de fornecedores da automotiva. 



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009 19ipea

e com a ajuda da Universidade Federal do Paraná (UFPR), foi possível incluir dez projetos 
no Plano Plurianual (PPa) 2006-2010, os quais também objetivavam complementações 
produtivas e o desenvolvimento regional.6

Conforme destaca Rodrik (2004), em comparação com os países asiáticos, a américa 
latina tem utilizado pouco de contrapartidas a generosos créditos subsidiados ou mesmo 
isenções tributárias para a instalação de empreendimentos econômicos. O desafio da política 
seria como usar tais incentivos e como exigir contrapartidas das empresas beneficiadas. Cer-
tamente, é necessária a criação de metas mensuráveis, assim como a criação de instituições 
para conduzir este tipo de política.

Dentro do contexto aqui proposto poder-se-ia pensar em criar um sistema de priori-
dades para as contrapartidas desejadas: localização da planta, natureza do produto, geração 
de emprego, padrões de sustentabilidade. Neste momento do tempo, a superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (sudene) e a superintendência do Desenvolvimento da amazônia 
(sudam) precisam apresentar os seus planos de desenvolvimento e o adensamento das estruturas 
produtivas aqui sugerido fornece uma estratégia que organiza essa política. Do mesmo modo, 
caso a Reforma Tributária seja aprovada e constituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Regional (FNDR), essa estratégia também poderá ordenar cada ação do fundo.

É importante também salientar que, para a eficácia desta estratégia, o sistema de 
financiamento da produção também precisa alterar-se e não focar apenas a firma. Tornar-se-á 
necessário adequar o sistema para financiar grupos de firmas, inclusive de diferentes portes, 
financiar municípios e firmas e ainda o conjunto de firmas em diferentes municípios.

Em síntese, a proposta aqui descrita pretende definir uma estratégia de desenvolvimento 
regional, mostrando-se como uma oportunidade para nortear o conjunto dos instrumentos 
de política regional. Em recente seminário organizado em conjunto pelo Ipea e pela sudene, 
que contou com a presença de representantes de importantes firmas instaladas no Nordeste, 
esta proposta teve boa receptividade.7

No âmbito deste artigo, vamos nos deter apenas no exemplo de adensamento das 
estruturas produtivas regionalizadas, item 1 da estratégia. Mas neste boletim há outros artigos 
que também abordam e ilustram as demais etapas da estratégia proposta.

4  ADENSAMENTO DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS POR 
    COMPLEMENTAÇÕES INDUSTRIAIS

O governo federal, os estados e municípios, além do setor privado, têm mobilizado relevante 
montante de recursos para investimentos em infraestrutura e setores estruturantes da eco-
nomia. a proposta ora elaborada parte do princípio de que seria viável a complementação 
da cadeia produtiva a partir dos investimentos em setores-chave da economia e de várias 
outras iniciativas, como o Programa de aceleração do Crescimento (PaC) e os investimentos 
programados pelo setor privado, notadamente na cadeia de petróleo e gás.

a instalação de refinarias no Maranhão, Pernambuco e Ceará, e a interligação do 
abastecimento de gás para o Nordeste mostram que, além da disponibilidade de uma 
fonte segura de energia, a região tem diante de si uma excelente oportunidade para atrair 

6. Relato possível pelo depoimento dos professores Papa Nadiaye, Luiz Fernando Luz Júnior e Ricardo Kozak, os quais 
participaram da experiência no Paraná sob a coordenação da professora Liana Carleial.

7. Seminário Ipea/45 Anos.
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investimentos encadeadores na sequência da cadeia petroquímica. a existência de recursos 
minerais na região, como fósforo e potássio, permite se pensar, por exemplo, no setor de 
fertilizantes como opção de ampliação da produção industrial, com possíveis efeitos na 
complementação da indústria metal-mecânica e serviços de engenharia. Por outro lado, a 
região Nordeste é aquela que apresenta uma das mais baixas produtividades agrícolas no 
país, e a ampliação no uso racional e responsável de fertilizantes aumentaria o potencial 
gerador de renda na região.

Outros exemplos que estão sendo mais bem definidos e aprofundados pelas equipes 
do Ipea, a partir da agenda do PaC, permitem complementar os investimentos com o 
intuito de ampliar a potencialidade desses investimentos em termos de emprego e renda e, 
especialmente, da geração de postos de trabalho mais qualificados. Vejamos alguns exemplos 
que permitem complementações:

l petróleo e gás: extração e distribuição; refino: refino de produtos do petróleo e 
petroquímica;

l recursos hídricos: integração de bacias e oferta de água;

l transporte urbano: investimentos metroviários; saneamento: tratamento de água e 
saneamento; habitação: popular e financiamentos;

l eletricidade: geração, transmissão e distribuição; luz para todos: energia elétrica; 
bicombustíveis: álcool e outros;

l rodovias: intervenções localizadas no território;

l logística: ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, localizados; e

l telecomunicações.

É inegável que as complementações produtivas fornecem uma agenda para além da con-
juntura, sinalizando alternativas produtivas relevantes, com fortes impactos positivos sobre a 
estrutura produtiva nacional, a qualidade dos postos de trabalho (ou seja, agem positivamente 
sobre o mercado de trabalho brasileiro) e os conteúdos educacionais ministrados nas diferentes 
formações técnicas. Isto significa recolocar o país na rota do desenvolvimento, atendendo 
também aos objetivos de redução das desigualdades regionais de produção, emprego, renda 
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e qualificação e, assim, reduzindo a necessidade de transferências governamentais para as 
regiões menos desenvolvidas, alterando positivamente o atual quadro federativo brasileiro.

Como parte da natureza das complementações, podem ainda ser elencadas as seguintes 
possibilidades: 8

Nordeste: Integrar investimentos em curso da Petrobras com as novas possibilidades 
de ampliação da cadeia produtiva petróleo e gás, em especial ligada ao setor alcoolquímica. 
Por exemplo, dentro do Plano Estratégico da Petrobras 2020, segundo informações ante-
riores à crise internacional de 2008/2009, constavam investimentos de R$ 107,3 bilhões 
até 2012, com alocação territorial definida, no qual o Nordeste se beneficiava fortemente, 
com uma participação de 16,3% neste total, bastante acima da participação desta região 
no VTI de 9,2% do total brasileiro.

alcoolquímica: Um estudo da matriz energética do Brasil mostra que no ano de 2007 
mais de 45% da energia consumida no Brasil veio de fontes renováveis, com destaque para 
a biomassa hidráulica responsável por cerca de 30%. O Brasil exerce uma liderança mundial 
no desenvolvimento da tecnologia de produção de combustível alternativo para substituir a 
gasolina (etanol) e o diesel (biodiesel). No entanto, estudos relacionados à substituição da 
nafta são escassos e inacessíveis. através da reforma da nafta, são produzidos os principais 
insumos da indústria petroquímica, o etileno e o propileno. a petroquímica, indústria de 
transformação destes produtos, é responsável por quase todos os produtos sintéticos consu-
midos no mundo. a obtenção do etileno através da eliminação de uma molécula de água do 
etanol iniciaria uma nova etapa de alcoolquímica no Brasil. Do etileno podem ser obtidos 
mais de 50 produtos e intermediários. Entre outros, podem ser mencionados polímeros, 
medicamentos, conservantes, resinas, fluidos refrigerantes, plásticos, herbicidas etc. O gargalo 
tecnológico para a obtenção do etileno a partir do etanol reside no desenvolvimento de um 
sistema catalítico adequado, necessitando grandes investimentos.

Integrar a cadeia produtiva, por exemplo, adensar cadeia têxtil, vestuário-fiação, 
incentivando, ampliando e capacitando os arranjos Produtivos locais (aPls) já instalados 
na região em indústrias retardatárias.

Norte: atenção especial ao Polo Industrial de Manaus (PIM), invertendo a sua lógica de 
enclave para a de internalização e complementação no território do entorno de Manaus dos 
investimentos que complementem a indústria automotiva de duas rodas (motos, motoneta 
e ciclomoto) e o setor eletroeletrônico (telefone celular, televisor colorido, televisor de tela 
lCD, monitor de tela lCD e compact disc). O objetivo aqui, na lógica do sistema de con-
trapartidas, é financiar empresas que se comprometam a internalizar na região a produção 
de elementos/itens hoje importados do exterior.

Finalmente, é necessário também destacar que essa proposta pode ser vista como um 
programa de reindustrialização para o país, com todas as consequências positivas inerentes a 
este processo (incorporação de tecnologia, melhoria nas exigências dos padrões de qualificação 
da força de trabalho, geração de postos de trabalho de melhor qualidade e maior remuneração, 
ampliação das exportações) reduzindo e até invertendo as tendências de desindustrialização 
da estrutura produtiva brasileira, em curso desde os anos 1990.

8. Neste boletim, alguns destes itens são detalhados, como alcoolquímica e biocombustíveis.
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A 
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
BRASILEIRAS VINCULADAS A ESTA 
PERSPECTIVA*

Vanessa Petrelli Corrêa**

1  INTRODUÇÃO
A concepção de “desenvolvimento territorial” tem se tornado recentemente um dos métodos 
de se considerar as formas de atuação do Estado e de atores locais na promoção de políticas 
de desenvolvimento e de combate à pobreza no Brasil. A implantação dos “territórios da 
cidadania” é um marco dessa estratégia, na medida em que tem como objetivo articular o 
direcionamento de recursos e programas oriundos de diferentes ministérios para os territórios 
eleitos como prioritários para receberem tais apoios. A institucionalidade montada para 
tal envolve a construção, em cada território, de “conselhos intermunicipais” formados por 
membros da comunidade local e de representantes do poder público, sendo que os mesmos 
constroem projetos demandadores dos recursos disponibilizados pelos diferentes ministérios 
em diferentes programas. A perspectiva é a de que as ações desenvolvidas articulem aspectos de 
propostas de políticas top down (de cima para baixo), articuladas a projetos vindos das próprias 
comunidades que os recebem, button up (de baixo para cima), visando a um movimento 
de descentralização de decisões, de transversalidade de políticas e de contínua avaliação do 
direcionamento dos recursos.

Isto posto, o intuito do presente artigo é dar notícia de tais políticas e , neste contexto, 
destacar o momento importante de sua implantação, bem como a pertinência de levantar 
problemas que permitam o seu aperfeiçoamento.

Neste sentido, iniciamos o trabalho traçando brevemente a origem de tais perfis de polí-
tica, mostrando que a inspiração vem do transplante de experiências efetuadas especialmente 
na Europa. O ponto de partida são experiências com distritos industriais, que geraram a 
perspectiva do “desenvolvimento local”, sendo que a partir da década de 1990 uma vertente 
desses estudos avançou no sentido de mostrar que o ideal é a articulação entre políticas de 

* Artigo desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Novas Institucionalidades e Desenvolvimento Regional da Diretoria 
de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea.

** Professora do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e membro do grupo de Novas 
Institucionalidades e Desenvolvimento Regional, da Dirur/Ipea.
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“desenvolvimento endógeno”, com políticas mais amplas de desenvolvimento “regional”. 
Avançou também no sentido de incorporar a abordagem do desenvolvimento “rural” (visto 
de nova forma) e de combate à pobreza. A seguir, descrevemos o histórico da implantação 
dos territórios rurais e dos territórios da cidadania para, ao final, elencar algumas questões 
que merecem ser visitadas em estudos a serem desenvolvidos sobre o tema.

2  A ORIGEM DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E A  
    INCORPORAÇÃO DA PERSPECTIVA DO RURAL

A discussão acerca da formação de territórios como lócus para a articulação de atores locais no 
intuito de promover estratégias de desenvolvimento articuladas a políticas públicas definidas 
pelos Estados nacionais não é recente. Na verdade, estruturas territoriais foram adotadas em 
países europeus em períodos anteriores ao próprio processo de industrialização engendrado 
nesses mesmos países. Nesse contexto, foi-se gerando um tipo de institucionalidade que 
estabeleceu relações entre os atores locais; entre eles e os representantes dos territórios; e 
entre estes últimos e os Estados nacionais. Esta articulação, que foi se aprofundando à me-
dida que os países avançavam tecnologicamente e, ao tempo em que esse processo ocorria, 
aprofundava-se a ideia de que era possível separar os espaços essencialmente urbanos dos 
rurais, sendo que os primeiros eram vistos como “lócus privilegiado” do desenvolvimento.

No contexto desta discussão cabe o comentário de que a própria concepção de desen-
volvimento acabava por ter um viés essencialmente economicista. O conceito passa a ser 
usado como uma ideia de progresso, de expansão, de crescimento econômico com certo 
grau de autonomia (ALMEIDA FILHO, 2006).

Até os anos 1990 os países desenvolvidos capitalistas serviram de referência para o nível 
máximo possível e desejável de produção material compatível com uma condição social de 
desenvolvimento. Ainda que se considere que o viés da temática era essencialmente econômico, 
sendo o desenvolvimento circunscrito à ideia de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 
e da renda per capita, note-se que mesmo essa abordagem apresentava diferenças quanto aos 
aspectos que levariam os países ou as regiões a atingirem uma situação de melhoria.

Podemos considerar que, no âmbito desse debate de desenvolvimento essencialmente 
econômico, se colocam dois caminhos de interpretação. De um lado, aquele ligado a mo-
delos econômicos “ortodoxos”, que advogavam a não intervenção do Estado e o liberalismo 
como forma de se alcançar a alocação ótima dos recursos e, do outro lado, aqueles ligados a 
modelos “heterodoxos”, que levantavam a necessidade de intervenção do Estado, uma vez 
que uma das características da economia capitalista é a de ser intrinsecamente desequilibrada 
e instável, sendo que o “livre mercado” não resolve os problemas de “alocação”.1

Observe-se que a ciência regional faz parte desse segundo caminho e surge como uma 
interpretação da natureza desigual do desenvolvimento econômico e das causas do atraso 
de algumas regiões do mundo.

A partir dos anos 1970, abre-se um debate acerca do perfil das políticas a serem ado-
tadas para o desenvolvimento de uma determinada localidade e, considerando experiências 
europeias e norte-americanas, se aprofunda a ideia de que o desenvolvimento de um espaço 
depende parcialmente do nível de organização de sua sociedade em relação aos objetivos 
que lhes são comuns. Estas experiências abrem espaço para o que ficou conhecido como 
“abordagem territorialista”.

1. Mollo (2004) efetua tal classificação.
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Um dos principais pontos de partida dessa abordagem consistiu nas pesquisas sobre a 
análise da dinâmica regional italiana. De fato, tais estudos levam em conta a experiência de 
uma nova realidade territorial a que denominaram Terceira Itália, que apresentava elevadas 
taxas do emprego industrial e um excelente desempenho das exportações, sendo que estes 
resultados não eram oriundos de políticas regionais efetuadas de cima para baixo, mas sim 
de articulações entre as empresas internas à própria região.

Giacomo Becattini (1979) se concentrou no conteúdo dessa estrutura, destacando a sua 
matriz produtiva baseada em uma forte presença de pesquisa mensal de emprego (PME) e 
no seu perfil de especialização industrial. Esses estudos retomaram aspectos levantados por 
Marshall (1930), o que levou a configuração industrial da Terceira Itália a ser denominada 
“distrito industrial marshalliano”.

Marshall (1930) definiu o conceito de distrito industrial (aplicado a Lancashire e 
Sheffield), e destacou as sinergias geradas pela aglomeração de empresas em um espaço 
determinado, por conta de que isto gerava certas “economias externas de localização”, que 
contribuíam para reduzir os custos de produção. Dentre os elementos destacados, cabe co-
mentar: i) a concentração de trabalhadores qualificados; ii) o acesso fácil a insumos e serviços 
especializados; e iii) a existência de uma atmosfera industrial que facilita a disseminação de 
novos conhecimentos.

Para além desses aspectos, Becattini estendeu a análise marshalliana, que trata dos efeitos 
econômicos que as aglomerações produtivas promovem, incorporando uma nova perspec-
tiva que inclui fundamentos sociais, culturais e institucionais à perspectiva de crescimento 
industrial proporcionado pelas sinergias geradas nos distritos industriais.

Esta linha de reflexão, aplicada às micro e pequenas empresas, deu lugar a uma série 
de pesquisas que levantaram diversas experiências internacionais de desenvolvimento ter-
ritorial. Estas experiências mostravam a importância da articulação entre agentes de uma 
determinada localidade reunidos em prol da geração de uma estratégia de expansão daquela 
localidade, levando em conta as sinergias geradas pela aglomeração de empresas que coo-
peravam entre si.

O avanço desses estudos e dessas experiências começou a ser levantado por organismos 
nacionais e supranacionais, o que ajudou a difundir esta literatura e a incentivar o transplante 
dessas mesmas experiências para outras localidades. Os estudos italianos são continuamente 
tomados como referência, na medida em que, desde logo, destacaram a importância do 
desenvolvimento competitivo que determinadas localidades haviam alcançado a partir de 
aglomerações de pequenas e médias empresas – contrastando com o modelo fordista da 
grande indústria de massa, que se apresenta em Turim e Milão (BAGNASCO, 1998)

Além dos trabalhos de Becattini, destacam-se como início dessa linha de estudos as 
pesquisas seminais de Scott (1980) e de Piore e Sabel (1984). Esses trabalhos dizem respeito 
a descrições de casos bem-sucedidos de desenvolvimento de regiões, sendo que o último 
analisa experiências de aglomerações de empresas em distritos industriais na Itália, Alemanha, 
Japão e Estados Unidos.

Paralelamente, Porter (1991) apresenta um trabalho mais normativo, sendo também 
considerado um dos trabalhos que lança esta linha de reflexão introduzindo o conceito de 
clusters e destacando o “caráter sistêmico da competitividade”. O autor levanta também o 
conceito de agrupamento de setores competitivos, que estão vinculados entre si através de 
relações verticais (comprador/vendedor) ou horizontais (clientes/tecnologias/canais comuns). 
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Destaca então o caráter sistêmico da relação dos setores que conformam este grupamento 
que ele, posteriormente, passará a chamar de clusters.

Outro conceito teórico elaborado por esta literatura é o de “novos distritos industriais”, 
que se refere a clusters que passam a ser fortemente competitivos, inclusive internacionalmente. 
Neste sentido, destacam-se os distritos do Silicon Valley na California; de Baden-Würtemberg, 
na Alemanha; e das regiões Emilia-Romagna e Firuli-Venezia Giulia, na Italia.

No contexto desses estudos empíricos, essas experiências destacaram que o potencial 
competitivo de um certo território está fortemente determinado pela existência de uma ins-
titucionalidade local, que facilita a disseminação do conhecimento e da inovação. Mais do 
que isto, essa literatura destaca que, para além dos distritos industriais, gera-se um ambiente 
com capacidade inovativa, que facilita o aprendizado coletivo na medida em que existem 
vínculos entre o provedor e o usuário de serviços que podem ser externos ao distrito e que 
existe um intercâmbio informal de conhecimento.

Observe-se que as discussões acerca da especificidade da dinâmica diferenciada obser-
vada em diferentes espaços perduraram ao longo dos anos 1970 e até meados da década de 
1980, mas, ao final dessa mesma década, esse debate passou a ter uma menor exposição. 
Na verdade, a partir daí, no cenário econômico passa a dominar a vertente dos modelos 
ortodoxos e o debate das especificidades regionais (no interior de cada país e entre países) 
perde espaço, sendo que a ideia da não intervenção do Estado é um dos motes centrais. 
Surge um novo paradigma de desenvolvimento, associado ao processo de “globalização”, 
fundamentado numa forma de organização da sociedade que privilegia o livre mercado, a 
descentralização, a não intervenção.

É neste contexto que a própria perspectiva dos distritos marshallianos se dirigiu a uma 
discussão, também fortemente liberalizante, indicando que seria possível gerar um “desen-
volvimento endógeno”, independente para determinadas regiões (de baixo para cima), desde 
que as mesmas se articulassem em torno de um projeto capaz de potencializar a dinâmica 
local. Isto acabou gerando avanços na ideia de “desenvolvimento local”, indicando que as 
iniciativas locais poderiam ser geradoras de fatores de competitividade ao fazerem do espaço 
em que atuam (distritos) ambientes inovadores.

Paralelamente, podemos considerar que no final dos anos 1990 houve novamente 
uma inflexão. De um lado, passa a ser considerado que o conceito de desenvolvimento 
deve incorporar outras dimensões, que não a meramente econômica. Um marco impor-
tante relativo ao renascimento do debate de desenvolvimento sob uma visão mais ampla é 
a conformação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no âmbito dos indicadores 
de desenvolvimento, formulado na passagem dos anos 1980 para os aos 1990. Ele surge em 
decorrência da discussão de que os resultados do crescimento econômico não eram distri-
buídos igualmente entre as nações, fazendo-se necessária a abordagem do desenvolvimento, 
principalmente da sua perspectiva social.

De outro lado, observa-se uma retomada do debate em torno do papel do Estado na 
promoção do desenvolvimento regional, sob uma nova roupagem. Podemos citar como um 
marco (VEIGA, 2002) o fato de que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) em 1991 analisou estudos que levantaram as relações entre as políticas 
nacionais regionais e locais, concluindo que havia um perigo na abordagem do desenvolvi-
mento local tal como estava sendo enfocada; a conclusão foi que a estratégia de desenvolvimento 
local deveria ser considerada um complemento ao desenvolvimento regional. Considerava-se 
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importante a adoção de uma estratégia maior, baseada no conceito de desenvolvimento 
territorial. A ideia era que se deveria efetuar uma combinação de políticas governamentais 
descendentes (de cima para baixo) com iniciativas de desenvolvimento endógeno (de baixo 
para cima), sendo que o conceito de “endogenia” passaria a ter um caráter mais limitado.

A abordagem que trata das articulações locais se desenvolve sobremaneira nesta época, 
destacando-se cada vez mais os aspectos não econômicos envolvidos nas sinergias geradas. 
Gera-se o conceito de milieu ou “meio” (MAILLAT, 1995), que surge quando a interação 
entre os agentes econômicos gera externalidades positivas que induzem a um processo de 
aprendizagem que “impregna” o território. Este tipo de aprendizagem, por sua vez, é tácito 
e acessível, atingindo aos que têm proximidade espacial, cultural e normativa (MASKELL e 
MALMBERG, 1999). Neste sentido o “meio” envolve um conjunto de recursos materiais e 
imateriais. Este meio é dominado por uma cultura sedimentada de saber e de “saber como 
fazer”, envolvendo atores locais que concorrem mas cooperam entre si.

Mais do que isto, o que este tipo de análise destaca é que as empresas têm interesse de 
participar da integração e do enriquecimento de seu meio; esse tipo de processo se mostrou 
viável em alguns países de economia pequena e aberta, os quais tiveram a capacidade de 
sustentar avanços em tecnologias que não requerem grande capacitação tecnológica, mas 
envolvem um sistema nacional de inovação, além de articular técnicas modernas de produção, 
de organização e comercialização, bem como de conhecimentos práticos. Essa articulação, 
por sua vez, gera um conhecimento específico do local (STORPER, 1998).

Ou seja, o foco da discussão de desenvolvimento territorial passou a destacar a impor-
tância dos atores locais, construindo um projeto capaz de gerar sinergias positivas para o 
espaço em que atuam, de forma articulada às políticas públicas implantadas pelos Estados 
nacionais. Cada vez mais passavam a ser incentivadas experiências de desenvolvimento 
territorial, buscando replicar as experiências europeias. Esta perspectiva chegou à América 
Latina e, no âmbito do Brasil, esse debate avançou bastante ao longo dos anos 1990, a ponto 
de as políticas públicas começarem a ser geradas considerando-se esse arcabouço teórico, 
especialmente no governo Lula.

Inicialmente, o eixo dos estudos desenvolvidos na América Latina continuou sendo 
fundamentalmente urbano-industrial, com uma preocupação com a competitividade de 
empresas pequenas e médias como agentes do processo e com a descentralização (em alguns 
casos municipalização) como marco político-administrativo (LLISTERRI, 2000; LLORENS, 
ALBUQUERQUE e DEL CASTILLO, 2002).

Ainda assim, temas como o vínculo entre o desenvolvimento econômico e a pobreza 
começaram a se fazer presentes. Foi se desenvolvendo uma série de trabalhos, privilegiando 
o mesmo enfoque, só que levantando questões a partir do “rural”. Na verdade, estes traba-
lhos destacam a necessidade dessa visão, só que a partir de um conceito de rural revisitado. 
Considera-se que o conceito de rural deve incorporar os seguintes elementos:2

l o rural não pode mais ser sinônimo de agrícola;

l o rural deve envolver o aspecto da multissetorialidade (pluriatividade);

2. Os aspectos levantados estão ligados ao debate do novo rural, desenvolvido no Brasil especialmente a partir do Projeto 
Rurbano, liderado pelo professor José Graziano da Silva. Para um resumo do debate, ver Graziano da Silva e Del Grossi 
(1999). No que se refere à delimitação dos espaços rurais, a discussão se centra nos aspectos levantados pelo professor 
José Eli da Veiga; para esta abordagem ver Veiga (2000). Por fim, o debate como um todo está articulado à literatura que 
se convencionou recentemente chamar de desenvolvimento territorial.
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l além da “função produtiva” o espaço rural pode exercer as funções ambiental, eco-
lógica e social (multifuncionalidade);

l deve haver a compreensão de que não existe um isolamento absoluto entre os espaços 
rurais e urbanos, visto que se estabelecem redes mercantis sociais e institucionais entre o 
rural e vilas adjacentes; e

l permanece a questão de que as áreas rurais têm densidade populacional relativamente 
baixa.

Um dos pontos importantes dessa discussão foi o destaque para o fato de que no país 
existe um número expressivo de municípios de pequeno porte que congregam mais de 50 
milhões de habitantes e que precisam de políticas públicas específicas. Ocorre que estudos 
recentes mostram o fato de que houve uma mudança no desenho da dinâmica dos municípios 
fora de regiões metropolitanas (RMs). Na verdade, uma das conclusões importantes é a de 
que a dicotomia rural versus urbano também deveria ser requalificada (VEIGA, 2002a).

Dessa forma, aos fins dos anos 1990 a ideia de uma abordagem territorial, incorporan-
do um enfoque de novo rural começa a amadurecer (ABRAMOVAY,1999; ECHEVERRI, 
2002; VEIGA, 2000, 2001).

A ideia era que a lógica de atuações coletivas deveria também ser adotada nas políticas 
públicas que envolvem transmissão de recursos, sendo que o direcionamento e a utilização 
dos mesmos deveriam envolver a lógica local, a partir de uma perspectiva de descentralização 
de decisões. Então, especialmente no âmbito rural, caso se tenha uma concepção de de-
senvolvimento que se centre na melhora das condições de vida das comunidades e numa 
maior inserção dos grupos excluídos, indica-se a importância de que as políticas adotadas 
partam de um “pacto territorial”, mediado e impulsionado a partir da articulação de atores-
chave – cooperativas, organizações de produtores, associações empresariais, sindicatos, poder 
público, igrejas, bancos etc.

Esta noção de desenvolvimento rural, voltado para o âmbito local, territorial, foi a 
perspectiva do Programa LEADER, desenvolvido na Europa, cuja concepção original foi 
a de promover a dinamização das zonas deprimidas e excluídas do atual padrão agrícola-
tecnológico (em Portugal, na Espanha e na Grécia). O que se observou a partir da implan-
tação daquele programa foi que o enfoque no desenvolvimento local incentivou a maior 
participação da população e de agentes econômicos, pois estes atuaram não somente na 
elaboração como também na gestão dos projetos.

Dentro do contexto brasileiro, começou a haver uma série de ações de política pública 
na direção de políticas territoriais. Algumas delas se dirigiram a apoios para a consolidação 
e o desenvolvimento de arranjos produtivos locais, partindo da perspectiva apontada pelos 
estudos empíricos e teóricos envolvendo o debate de distritos industriais, clusters, milieu, 
citados anteriormente. Para além dessas políticas, as ações no Brasil tomaram um escopo mais 
amplo e as políticas territoriais passaram a incorporar a perspectiva de combater a pobreza 
em espaços deprimidos do país, considerando-se este tipo de concepção.

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) Infra-
estrutura, por exemplo, apresentou algumas similaridades com esta experiência europeia, 
destacando-se que o mesmo envolvia uma lógica municipal, sendo que a liberação dos recursos 
seria dirigida a municípios que estabelecessem Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CMDRS) e formulassem um projeto para aquele espaço demandando 



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009 29ipea

recursos ao PRONAF. Aí, a lógica de liberação dos recursos era coletiva e os municípios 
elegíveis deveriam ter condições de desenvolvimento abaixo da média da região a que es-
tavam vinculados.

Ademais, o financiamento estaria disponível para aqueles municípios selecionados pelo 
Conselho Nacional do PRONAF e que tivessem um Plano Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (PMDRS) aprovado pelo CMDRS. Ou seja, a existência do CMDRS e 
de um PMDRS era uma precondição para pleitear o financiamento.

Note-se que a articulação entre uma política pública e a conformação de um conselho 
também já fora indicada com a conformação dos Consórcios Intermunicipais de Segurança Ali-
mentar e Desenvolvimento Local (CONSADS), no âmbito do Programa Fome Zero (PFZ).

No início de 2004, os diversos programas sociais de transferência de renda do governo 
federal foram unificados e o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à 
Fome (Mesa), extinto. Com a criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS), o Cartão Alimentação, uma das principais ações específicas do PFZ, foi 
incorporado pelo Programa Bolsa Família (PBF).

Outra frente de atuação importante foi a definição e institucionalização dos territórios 
rurais implementados pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA). Esta atuação, por sua vez, foi um avanço na direção 
da política de construção dessas novas institucionalidades com o perfil intermunicipal 
(ORTEGA e MENDONÇA, 2007), que avançaram gerando o Programa de Territórios da 
Cidadania, voltados ao combate à pobreza, articulando ações de um conjunto de ministérios, 
tendo, portanto, um caráter mais amplo.

3  A IMPLANTAÇÃO DOS TERRITÓRIOS RURAIS
O documento Referências para uma Estratégia de Desenvolvimento Rural no Brasil (2005) 
indica a decisão do governo brasileiro em propor uma política nacional que apoiasse o de-
senvolvimento sustentável considerando a abordagem territorial. Esta, por sua vez, envolve 
a articulação de políticas nacionais com iniciativas locais. A partir dessa decisão foi criada a 
SDT, como parte do MDA e foi formulado o Programa Nacional de Desenvolvimento de 
Territórios Rurais (PRONAT) no âmbito do Plano Plurianual do Brasil 2004-2007.

A ideia do PRONAT foi a de se promover o processo de construção e implantação 
de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável (PTDS) de regiões aonde predo-
minem agricultores familiares e beneficiários da reforma agrária. A partir da implantação 
do programa foram definidos os territórios que seriam passíveis de serem beneficiários de 
políticas públicas.

Segundo a SDT, o territorio rural é um “espaço físico, geograficamente definido, 
geralmente contínuo, compreendendo cidades e campos, caracterizado por critérios mul-
tidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as 
instituições, e uma população, com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 
interna e externamente por meio de processos específicos, em que se pode distinguir um ou 
mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial” (MDA, 2004). 
Um dos aspectos fundamentais dessa definição é a predominância de elementos rurais, 
destacando-se que nesses territórios incluem-se os espaços urbanizados que compreendem 
pequenas e médias cidades, vilas e povoados (ATLAS TERRITÓRIOS RURAIS, 2004).
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No que se refere à SDT, o objetivo da mesma seria o de encontrar uma integração entre 
as políticas públicas dos âmbitos federal, estadual e municipal com associações da sociedade 
civil em torno do desenvolvimento de territórios onde predominassem agricultores familiares 
e beneficiários da reforma e do reordenamento agrário

A justificativa para adotar a abordagem territorial é a de que se considera fundamental 
uma estratégia de apoio ao desenvolvimento rural (MDA/SDT, 2005), que leve em conta 
quatro aspectos:

l que o rural não se resume ao agrícola, ou seja, mais do que um setor econômico, o 
que define as áreas rurais como tais são suas características espaciais;

l que a escala municipal apresenta limitação para o planejamento e a organização de 
esforços visando à promoção do “desenvolvimento” (em contrapartida, a escala estadual é 
excessivamente ampla para responder pela heterogeneidade de especificidades locais);

l que é necessária uma descentralização das políticas públicas, com a atribuição de 
competências e atribuições aos espaços e atores locais; e

l que o território é a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre 
pessoas, grupos sociais e instituições. Nesse sentido, a nova institucionalidade abrange um 
conjunto de dimensões: econômica, sociocultural, político-institucional e ambiental.

A partir daí, em vez de se considerarem os municípios como o lócus da formação 
do projeto que é a base para a demanda de recursos, bem como da recepção dos recursos, 
como ocorrera no início da implantação do PRONAF Infra-estrutura, passou-se a utilizar 
a formação de um “território” que envolve um conjunto de municípios e de seu entorno.

Neste caminho, foram definidos os territórios elegíveis para a demanda de recursos, que 
deveriam ser aqueles em que se observam condições de maior escassez, mas que apresentem 
um projeto que contemple uma lógica intermunicipal. Neste sentido, definiu-se ainda que 
também seriam priorizados os municípios, territórios e regiões de maior concentração de 
assentamentos, como forma de apoiar a sua sustentabilidade.

No que se refere aos territórios rurais, estes passam a se constituir como um novo es-
paço de direcionamento de políticas públicas. Na verdade, a SDT coordenou a criação de 
Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, que conformaram os 
territórios rurais. A definição dos territórios rurais envolveu os seguintes aspectos:

1) Critério de densidade demográfica. Foram consideradas as microrregiões geográficas 
(critério do IBGE) que apresentam densidade demográfica menor que 80 habitantes por km² 
e população média por município de até 50 mil habitantes.

2) Critério de priorização a partir do foco de atuação do MDA. Foram levadas em 
conta as microrregiões que apresentassem os elementos abaixo:

a) concentração de agricultores familiares;

b) concentração de famílias assentadas por programas de reforma agrária; e

c) concentração de famílias de trabalhadores acampados.

Segundo a SDT, esses critérios foram utilizados e foi construída a malha dos territórios 
rurais, representando a situação vigente em novembro de 2004. A partir daí, cada terri-
tório rural definido refere-se a uma microrregião, que congrega os municípios do espaço 
selecionado e considera a divisão político-administrativa em estados e regiões. Ou seja, a 
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construção de cada um dos territórios rurais levou em conta a separação dos municípios 
por estados da Federação.

A partir da definição dos territórios que são o alvo da política a ser desenvolvida, a 
ideia é que cada um deles organize a sociedade civil e o governo de cada um desses espaços 
na forma de um Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e que 
essa instância organize seus projetos e demandas, considerando os indicadores pertinentes 
ao Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PDSTR).

Paralelamente, em nível do PRONAT, definem-se as estratégias para a qualificação dos 
Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e, ainda, efetua-se a 
discussão sobre o papel dos colegiados no processo de desenvolvimento territorial.

Os níveis de governo federal, estadual e municipal ofertam ao território uma matriz de 
ações e o território, na forma de um colegiado territorial, efetua um debate e desenvolve uma 
proposta. A partir daí, tais propostas são apresentadas aos gestores do programa estabelecendo-se 
relações entre a localidade e o estado. Efetua-se então um plano de execução (compromisso) 
para receber os recursos, sendo que esse plano será monitorado e avaliado. Após este processo 
inicial, se estabelece uma nova fase, que diz respeito a implementação e monitoramento do 
projeto aprovado.

A ideia é que este tipo de institucionalidade tem a capacidade de estimular a conver-
gência de interesses e de estabelecer a articulação da participação da sociedade civil e de 
diferentes instâncias de governo. Ademais, considera-se que esse tipo de institucionalidade 
é adequada para políticas públicas dirigidas a combater a desigualdade, na medida em que: 
i) se estabelecem territórios para o foco da ação do Estado, sendo que o ponto de partida é a 
caracterização de áreas de prioridade de ação do governo federal nos estados; e ii) a articulação 
entre governo local e sociedade local e entre os mesmos e os governos estadual e municipal 
leva à melhoria da incidência de programas, projetos e planos de desenvolvimento.

Conforme já comentado, como um subproduto da definição dos mesmos foi estabele-
cido um programa mais restrito – o dos territórios da cidadania que envolveria os territórios 
rurais (entre aqueles definidos pelo PRONAT) que apresentassem piores condições para que 
fossem alvo de políticas públicas específicas. Ou seja, um dos elementos importantes para 
compreensão é que os territórios elegíveis partem dos territórios rurais.

4  DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
O “Territórios da Cidadania” é concebido como um programa de desenvolvimento regional 
e de garantia de direitos sociais voltado para as regiões mais carentes do Brasil. O programa 
trabalha com base na integração das ações do governo federal e dos governos estaduais e 
municipais, em um plano desenvolvido em cada território com a participação da sociedade. 
Em cada território, um conselho territorial composto pelas três esferas governamentais e 
pela sociedade determinará o plano de desenvolvimento territorial e uma agenda pactuada 
de ações. Portanto, a perspectiva é combinar diferentes ações para reduzir as desigualdades 
sociais e promover um desenvolvimento mais equânime e inclusivo.

A ideia é a de desenvolver ações combinando os financiamentos do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) com a ampliação da assistência téc-
nica; a construção de estradas com a ampliação do Programa Luz para Todos; a recuperação 
da infraestrutura dos assentamentos com a ampliação do Bolsa Família; a implantação de 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com a ampliação dos programas Saúde 
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da Família, Farmácia Popular e Brasil Sorridente; e a construção de escolas com obras de 
saneamento básico e construção de cisternas. Além disso, a perspectiva é a de que em cada 
território um Conselho Territorial composto pelas três esferas governamentais e pela sociedade 
determinará o plano de desenvolvimento territorial e uma agenda pactuada de ações.

Considerando estes aspectos, o Programa Territórios da Cidadania foi instituído em 25 
de fevereiro de 2008, ficando explícito que os diversos órgãos do governo federal estariam en-
volvidos no Programa, sendo os mesmos responsáveis pela execução das ações aprovadas.

No decreto de implantação ficou previsto que os Territórios da Cidadania são criados 
e modificados pelo Comitê Gestor Nacional, considerando os seguintes aspectos:

l a partir dos agrupamentos municipais que apresentem densidade populacional média 
abaixo de 80 habitantes por quilômetro quadrado;

l concomitantemente, população média municipal de até 50 mil habitantes, com base 
nos dados censitários mais recentes.

No próprio decreto já constavam os territórios da cidadania já considerados para as 
ações de 2008 e para as ações de 2009. Segundo o mesmo decreto, em seu artigo 3o se esta-
belecia que a escolha e priorização do território a ser incorporado ao Programa Territórios 
da Cidadania dar-se-iam pela ponderação de vários critérios. O primeiro deles é o de que 
o território deveria estar incorporado ao PDSTR, do MDA. Ou seja: os demais critérios 
viriam depois desse, lembrando que os territórios rurais haviam sido construídos a partir de 
microrregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A partir desse recorte se somavam ainda outros. Dentre os territórios rurais, os elegíveis 
deveriam ser aqueles que apresentassem:

l menor IDH territorial;

l maior concentração de beneficiários do PBF;

l maior concentração de agricultores familiares e assentados da reforma agrária;

l maior concentração de populações tradicionais, quilombolas e indígenas;

l baixo dinamismo econômico, segundo a tipologia das desigualdades regionais 
constantes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), do Ministério da 
Integração Nacional (MI);

Posteriormente, foi dada uma nova redação ao decreto (Decreto de 23 de março de 
2009), acrescentando-se outras prioridades, que devem ser utilizadas para a incorporação 
dos territórios posteriores a 2009:

l convergência de programas de apoio ao desenvolvimento de distintos níveis de governo;

l maior organização social;

l maior concentração de municípios de menor Índice de Desenvolvimento de Edu-
cação Básica (IDEB).

Isto posto, em 2008 o Programa Territórios da Cidadania reuniu 135 ações de desen-reuniu 135 ações de desen-
volvimento regional e de garantia de direitos sociais, sendo que foram definidos 60 territórios 
para o início das ações. O investimento previsto foi de R$ 11,3 bilhões. Em 2009 estão sendo 
incorporados mais 60 territórios, totalizando 120. A previsão é de R$ 23,6 bilhões em inves-
timentos. Prevê-se que mais de 2 milhões de famílias terão acesso às ações do programa.
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O objetivo é que, a partir da implantação dos territórios, sejam desenvolvidas ações 
integradas de vários ministérios, que aportarão os recursos aos territórios eleitos definidos.

Para o ano de 2008 foram combinadas 135 ações articuladas a 15 ministérios, a bancos 
públicos, além de relacionadas a governos estaduais e municipais, consolidando as relações 
federativas. Para o ano de 2009 foram definidas 180 ações e passaram a ser envolvidos 22 
ministérios.

Para as políticas previstas foram definidos três grandes “eixos de ações” para os quais 
serão aportados os recursos previstos. Esses eixos, por sua vez, se desdobram em grupos 
de ação, sendo que a cada um deles são aportados recursos. O quadro 1 mostra os eixos e 
grupos previstos. Por outro lado, para se ter ideia da amplitude das ações desenvolvidas, o 
quadro 2 nos dá uma visão de algumas das ações concretas vinculadas aos grupos de ação 
previstos. Conforme observado, os recursos direcionados às diferentes ações envolvem vários 
ministérios e vários tipos de atuações que se entrecruzam.

QUADRO 1
Territórios da cidadania: eixos e grupos de ação

Eixos de ação Grupos de ação

1) Apoio às atividades produtivas

2) Cidadania e direitos

3) Infraestrutura

a) Organização sustentável da produção

b) Ações fundiárias

c) Educação e cultura

d) Direitos e desenvolvimento social

e) Saúde, saneamento e acesso à água

f) Apoio à gestão territorial

g) Infraestrutura

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

QUADRO 2
Exemplos de ações concretas vinculadas a alguns grupos de ação

Organização sustentável da produção Ações fundiárias Educação e cultura

l Financiamento da produção e seguro 

(PRONAF)

l Capacitação, assistência técnica e 

extensão rural

l Estímulo ao cooperativismo e à  

economia solidária

l Apoio à comercialização

l Planejamento e organização produtiva 

(arranjos produtivos locais, biodiesel)

l Gestão e educação ambiental

l Obtenção de terras para assentamentos 

de trabalhadores rurais

l Regularização fundiária

l Reconhecimento e regularização de 

terras de comunidades quilombolas

l Desintrusão de famílias não indígenas 

em terras indígenas

l Programa Nacional de Crédito Fundiário 

(PNCF)

l Brasil Alfabetizado

l ProJovem Rural e Urbano

l Construção de escolas no campo

l Construção e equipamentos para escolas 

de populações indígenas e quilombolas

l Bibliotecas rurais

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
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5  BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O INÍCIO DA OPERAÇÃO DOS 
    TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E ALGUMAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO  
    E FUTUROS ESTUDOS

Analisando-se os números referentes ao primeiro ano de implantação do programa (2008), 
o que se percebe é que, do valor programado, 72% foram executados, sendo que isto se deu 
de forma não uniforme, conforme pode ser observado no quadro 3. As atividades de ação 
fundiária e de infraestrutura foram as que tiveram menor participação no que se refere aos 
valores programados e efetivamente liquidados. A primeira delas executou apenas 28,3% do 
total previsto. Paralelamente, as atividades vinculadas a “direito e desenvolvimento social”, 
bem como as de “saúde, saneamento e acesso à água” foram as que tiveram mais sucesso em 
termos de execução. Isto nos mostra, por um lado, que houve várias ações desenvolvidas 
nos territórios e que elas envolvem múltiplas fontes e programas, mas também é possível 
perceber que se apresentam dificuldades de implantação das propostas aprovadas.

Outro fato relevante a ser levantado refere-se à diversidade dos territórios eleitos, como 
também dos municípios que compõem cada um deles.

QUADRO 3 

Tema Ações Valor programado (R$) Valor liquidado/Pago (R$) Executado

Ações fundiárias     8      599.193.366,00    169.289.120,27   28,3%

Apoio à gestão territorial   12        22.540.708,51      18.558.376,26   82,3%

Direitos e desenvolvimento social   12   4.956.057.454,62 4.920.389.909,03   99,3%

Educação e cultura   18      569.900.070,02    299.494.649,51   52,6%

Infraestrutura   27   3.059.864.066,41 1.062.118.201,89   34,7%

Organização sustentável da produção   85   2.364.796.586,01 1.345.711.804,80   56,9%

Saúde, saneamento e acesso à água   18   1.340.265.311,96 1.495.111.651,34 111,6%

Total 180 12.912.617.563,53 9.310.674.713,10   72,1%

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Considerando-se os dados de 2008, para a região Norte foram definidos 13 territórios 
e para a região Nordeste, 29. Levando em conta os territórios dessas duas macrorregiões, 
a SDT/MDA utilizou a classificação de microrregiões desenvolvida pela PNDR e avaliou 
que 19 delas estão em regiões estagnadas, 22 em regiões de baixa renda, 16 em regiões 
dinâmicas e 3 nas regiões de alta renda. Ou seja, vemos que, mesmo tomando os critérios 
para a priorização dos mesmos, apresentam-se importantes entre os diferentes territórios, 
e que a classificação dos territórios da cidadania está incorporando espaços (microrregiões) 
que não teriam sido considerados como prioritários pela PNDR.

Quanto à diversidade interna a cada território, Corrêa, Muniz e Fernandes (2009) 
classificam os municípios dos territórios eleitos para a região Nordeste segundo um Índice 
de Desenvolvimento Rural (IDR) que foi calculado para cada um dos municípios das regiões 
Nordeste e Sul,3 e calculados a partir dos dados de população rural, renda rural, condições 
de vida das famílias rurais. Os municípios dessas duas regiões foram divididos em quartis, 
organizados de acordo com os resultados dos IDRs, chegando-se a quatro classificações: IDR 
alto, IDR médio, IDR baixo e IDR muito baixo. Estes resultados foram então utilizados 

3. Estes índices são descritos em Corrêa, Silva e Neder (2006), sendo que o IDR é decomposto em quatro subíndices: índice 
de bem-estar, que apresenta dados de educação e condições de acesso a água e luz; índice de desenvolvimento econômico, 
relacionado à renda média rural; índice de população, relacionado a densidade demográfica, crescimento da população 
rural e capacidade de atrair a população rural; e, por fim, o índice de meio ambiente, relacionado à utilização de técnicas 
mais ou menos predatórias de cultivo.
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para classificar os municípios pertencentes aos territórios da cidadania da região Nordeste e os 
municípios que não pertencem aos mesmos territórios. Paralelamente, a mesma classificação 
foi feita para os dados de IDH. A conclusão de tal estudo foi que, tanto sob o critério dos 
IDHs, quanto sob o critério dos IDRs, não se constatou uma diferença quanto ao perfil 
dos municípios dos dois grupos.

Ou seja, o critério de classificação dos territórios da cidadania deixou de fora um grande 
número de municípios que também apresenta situação de dificuldade econômica e de di-
ficuldade de acesso a políticas públicas. Neste caso, provavelmente os mesmos continuarão 
enfrentando um “vazio” de políticas.

No caso da comparação dos municípios de um mesmo território, o que o mesmo estudo 
detectou foi a existência de grande diversidade. Ou seja, fazem parte do mesmo Conselho 
Intermunicipal de Desenvolvimento municípios com características muito diferentes em 
termos: de dinâmica econômica, de dinâmica populacional; de acesso à educação e a serviços; 
de condições de meio ambiente. O IDR resume estas características e se observou que no 
interior de um mesmo território encontram-se municípios com índices de desenvolvimento 
bem acima e bem abaixo da média da região na qual eles estão inseridos.

Neste ponto é interessante destacar que o critério de elegibilidade dos territórios levou 
em conta a média dos valores de IDH, de densidade demográfica, de população. O que 
este estudo demonstrou é que entre os municípios de um mesmo território existe forte di-
versidade, indicando que a média está dentro dos parâmetros, mas que existem municípios 
de médio porte com melhores condições, e municípios de menor porte em condições de 
extrema pobreza.

Então, considerando algumas das observações acima, levantamos algumas questões 
que merecem um estudo mais pormenorizado:

1) A existência de um grande número de ministérios dirigindo várias ações diferentes 
para os territórios da cidadania pode gerar dificuldades de uma efetiva articulação entre 
eles, mesmo que exista uma instância pensada para que tal relação seja efetuada. De fato, 
algumas das ações podem entrecruzar projetos e atuações de diferentes ministérios. Ademais, 
um grande número de ações partindo de diversos ministérios rumo a diferentes territórios 
talvez gere a dificuldade de implantação de alguns dos recursos aprovados.

2) A existência de uma grande diversidade de municípios dentro de um mesmo ter-
ritório pode gerar problemas na concentração que se irá efetuar no interior dos Conselhos 
Intermunicipais de Desenvolvimento e na definição das localidades que receberão recursos. 
Ainda que as propostas sejam efetuadas coletivamente, o direcionamento das mesmas se 
dirigirá a espaços específicos, podendo beneficiar ou relegar determinados municípios. Dife-
renças muito expressivas podem gerar capacidades distintas de fazer valer os anseios de cada 
um dos participantes. Ademais, condições díspares podem gerar capacidades maiores ou 
menores de lidar com os recursos. Pode ocorrer de os municípios mais pobres continuarem 
mais relegados, sendo importante que as estatísticas dos territórios especifiquem para quais 
municípios estão se dirigindo os recursos a fim de que se possa ter transparência quanto a 
esta questão.

3) Ainda que na proposta dos territórios da cidadania esteja prevista e organizada a 
articulação entre diferentes níveis de governo, podem ocorrer sobreposições de políticas e 
de territorialidades. Neste sentido, a articulação mais profunda com os governos estaduais 
e suas políticas é também um foco de análise a ser aprofundado.
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4) Os conselhos intermunicipais talvez tendam a se centrar essencialmente em propostas 
de desenvolvimento local que aprofundem apenas as sinergias já existentes. Provavelmente é 
importante que tal estratégia deva ser complementada por uma política regional mais ampla, 
que envolva o adensamento de cadeias produtivas e propostas de novas cadeias em determi-
nadas regiões do país, visando a uma desconcentração produtiva maior. Ademais, políticas 
regionais mais amplas são necessárias para várias matérias, citando-se como exemplo a questão 
da localização de capacitação pela via de escolas públicas de nível médio e superior.

5) No que se refere à dinâmica da política territorial, há que se destacar a especifici-
dade do transplante dessa política para o Brasil, na medida em que se apresentam graus de 
pobreza e de exclusão muito mais profundos em nosso país do que na Europa, distâncias 
muito maiores, problemas de infraestrutura mais graves, falta de acesso à informação e de 
condições mínimas de informação e cultura em níveis que geram, de certa forma, uma “não 
cidadania”. Ou seja, os limites a serem transpostos são de outra magnitude.
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POLÍTICA INDUSTRIAL E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL: EM BUSCA DA INTERSEÇÃO ENTRE 
A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 
E O POLO INDUSTRIAL DE MANAUS*

Huáscar Pessali**

1  INTRODUÇÃO
A falta de iniciativas é sem dúvida um obstáculo ao desenvolvimento. Há momentos na 
história em que iniciativas importantes, como políticas de desenvolvimento regional e po-
líticas industriais, são deixadas de lado, por motivos variados, mas muitas vezes por conta 
do argumento laissez-faire. Há outros momentos em que ganham massa crítica suficiente 
para serem repensadas e implementadas. Uma eventual abundância de iniciativas, porém, 
não vem sem desafios próprios.

Neste momento da história brasileira, por exemplo, predomina o entendimento de 
que ambas as iniciativas têm espaço. A ilustrar, viu-se em 2003 o restabelecimento da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), e em 2008 o lançamento da Política de Desenvol-
vimento Produtivo (PDP), todos sob a batuta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC).

Mas que desafios em particular podem ser notados neste momento da história com 
relação a tais iniciativas? Um desafio, entre outros, que nos parece peculiar é a necessidade 
de coordenação entre elas. Sim, a coordenação das iniciativas sempre se apresenta como um 
desafio, mas ela parece ainda mais premente agora. Um dos motivos para isso parece ser que 
o grau de complexidade do ambiente tende a aumentar com o aumento das populações, de 
suas conexões, e da sofisticação dos objetos materiais e institucionais envolvidos. Tudo isso se 
mostra como uma espiral de movimentos – a maior complexidade exige novos mecanismos, 
mais sofisticados, para domá-la e dela tirar proveito.

Este ensaio busca ilustrar um caso de complexidade em que um mecanismo de coor-
denação se faz útil para potencializar as iniciativas em andamento. Por um lado, registra-se 

* Artigo desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Novas Institucionalidades e Desenvolvimento Regional da Diretoria de 
Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea.

** Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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o esforço de longa data da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em 
estabelecer e expandir uma base de atividade industrial na Amazônia Ocidental, tentando 
aproximar a economia da região do restante do país. Para tanto, um modelo de Zona 
Franca foi criado em 1957, e reformulado e ampliado em 1967, dando origem ao Polo 
Industrial de Manaus (PIM). O PIM é o maior polo industrial da região Norte, contando 
com aproximadamente 450 empresas industriais em operação (SUFrAMA, 2009a). Por 
outro lado, registra-se um esforço amplo da PDP, lançada em 2008, em elevar o investi-
mento fixo, o gasto privado em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), a participação das 
exportações brasileiras no comércio internacional e a participação da Pesquisa Mensal de 
Emprego (as PMEs) nas exportações (MDIC, 2009). Embora a PDP tenha de imediato se 
deparado com a crise financeira global de 2008, o que arrefeceu sua implementação, não 
se parece cogitar o seu abandono. E, se assim for, não se pode ignorar que as iniciativas 
da PDP terão impacto territorial.

Duas iniciativas de tal monta são em si bastante complexas. Cada uma envolve pro-
gramas e projetos que se ramificam em várias linhas de interesse e ação. Há, portanto, um 
desafio claro de coordenação vertical dentro de cada uma das políticas. Não bastasse isso, há 
ainda um desafio de coordenação horizontal entre as políticas. Em outras palavras, pode ser 
que entre elas esforços se sobreponham, levem a direções diferentes ou mesmo se choquem, 
o que não conta a seu favor. Na ótica reversa, a questão é: em que medida os esforços se 
complementam ou se potencializam em prol do desenvolvimento industrial e da redução 
das desigualdades regionais?

2  A PDP E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Uma das controvérsias inerentes a qualquer política industrial é o seu grau de generalidade ou, 
em outros termos, seu grau de horizontalização. A horizontalização caracteriza o objetivo de 
atingir um amplo espectro – se não toda ela – da atividade industrial sem selecionar um grupo 
específico. Nesse último caso, a política teria um intento mais vertical em atingir um ou alguns 
segmentos à parte. Uma combinação de ambos os intentos gera as políticas transversais.

A PDP tem características transversais. Há, por um lado, mecanismos que visam atingir 
um amplo espectro da atividade industrial. Por sua natureza, tais mecanismos pretendem 
ser neutros em termos da distribuição de custos e benefícios da política, pelo menos dentro 
do setor industrial. Em termos territoriais, a neutralidade se expressa de modo um tanto 
diferente. Com ações horizontais, o estímulo à expansão industrial se concentra na indústria 
já existente, cujas decisões de localização dos investimentos não são a princípio afetadas 
pela política. Apenas a combinação com fatores exógenos à mesma, como deseconomias de 
aglomeração ou crescimento de mercados distantes, pode alterar tal cenário. Para o propósito 
do desenvolvimento que reduz desigualdades regionais, portanto, as ações horizontais não 
parecem merecer tanta atenção.

Já as ações de cunho vertical, por mais amplas que sejam na definição do grupo de 
atividades escolhido, merecem mais atenção em nosso contexto. A distorção promovida 
por ações verticais de uma política industrial pode atingir favoravelmente um segmento 
que tenha grande representatividade num determinado território. Considere um território 
em situação desfavorável com relação aos parâmetros relevantes de desigualdade socioeco-
nômica. O efeito de tal distorção pode ajudar a promover a atividade industrial local e a 
consequente expansão de sua renda, o que possivelmente não aconteceria sem a distorção 
promovida pela política vertical.



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009 41ipea

Tendo isso em consideração, vamos num primeiro momento nos deter a evidenciar 
os setores industriais selecionados pela PDP para ações verticais. Tais setores estão listados 
no quadro 1.

QUADRO 1
Segmentos selecionados para programas específicos da PDP

Programas para fortalecer a  

competitividade

Programas mobilizadores em  

áreas estratégicas

Programas para consolidar e expandir  

a liderança

Bens de capital seriados Nanotecnologia Carnes

Bens de capital sob encomenda Biotecnologia Celulose, mineração e siderurgia

Complexo automotivo Complexo da defesa Indústria têxtil e confecções

Complexo de serviços Complexo industrial da saúde

Construção civil Energia

Couro, calçados e artefatos Tecnologia de informação e comunicação

Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Indústria aeronáutica

Indústria naval e cabotagem

Madeira e móveis

Plásticos

Sistema agroindustrial

Fonte: MDIC (2008).

Mais à frente, alguns elementos do quadro 1 serão usados para efeitos de comparação. 
Pedimos ao leitor que por enquanto não fique incomodado com a falta de comentários sobre 
os setores selecionados. Nosso objetivo aqui não é discutir a seleção feita pela PDP em si, 
mas associá-la às prioridades eleitas pelo PIM e observar as possibilidades de coordenação 
entre elas para potencialização de seus efeitos.

3  O PIM E A POLÍTICA INDUSTRIAL
As políticas regionais de desenvolvimento assumem que os territórios partem de dotações 
de recursos e estruturas socioeconômicas heterogêneas, que resultam em padrões de re-
produção social díspares uns em relação aos outros. Alguns deles conseguem gerar maior 
bem-estar material que outros, e o aumento das disparidades passa a ser identificado como 
um problema. Esse problema demanda ações cujos efeitos, espera-se, ajudem a melhorar 
os padrões de reprodução social das regiões menos desenvolvidas. Em geral, essa tentativa 
de modificação estrutural do território requer a ação de um ente nacional que seja capaz 
de trabalhar fora do padrão que se quer modificar. Não fosse assim, suas competência e 
disposição para uma mudança bem-sucedida ficariam em xeque. Assim, por exemplo, foram 
pensadas as superintendências de desenvolvimento brasileiras.

Ao mesmo tempo, a dinâmica do conhecimento aplicado à esfera produtiva e ao uso 
de recursos faz com que as potencialidades de cada território possam ser revistas oportu-
namente. Uma região pouco promissora num certo momento histórico pode se tornar 
muito promissora em outro, em função dos recursos humanos e materiais ali existentes ou 
construídos em conexão com os desenvolvimentos de outras partes ou áreas dos sistemas 
econômicos. Isso parece ser percebido ciclicamente pelos estudiosos do tema, e nas últimas 
duas décadas se viu ressurgir o interesse pelas regiões como territórios de potencialidades 
peculiares e participantes de uma economia mais internacionalizada e exposta à competição 
e diversificação (MOrGAN, 1997; MASKELL e MALMBErG, 1999).
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Essas visões convergem para uma preocupação atual com relação ao desenvolvimento da 
região Norte do Brasil. Há, por um lado, o resultado do esforço inicial de se levar a atividade 
industrial à região, principalmente através do modelo de Zona Franca. Seu maior feito está 
concretizado no PIM. A região, porém, ainda se depara com desafios enormes e a desigualdade 
nos padrões de vida com relação às regiões mais ricas do país permanece marcante. Há, por 
outro lado, uma percepção difundida de que fatores como a biodiversidade e o conhecimento 
local sobre a mesma são especificidades com um potencial econômico não desprezível.

Como herança de um período de predominância do descrédito tanto das políticas in-
dustriais quanto das de desenvolvimento regional, a região Norte tem um grande portfólio 
de esforços endógenos para a promoção da atividade econômica. Nesse contexto, uma das 
dificuldades óbvias para a região é a prevalência dos efeitos da chamada “guerra fiscal”. Sem 
uma coordenação nacional, os estados e os municípios individualmente abrem mão de suas 
fontes de receita derivadas da atividade produtiva para tornar os investimentos mais atraentes. 
Estados e municípios de baixa renda têm pouco do que abrir mão, e assim a guerra fiscal os 
leva a uma situação perversa: se abrirem mão do pouco que têm para atrair investimentos, 
não terão recursos para construir o que é necessário para atraí-los e mantê-los.

Nesse contexto, o esforço local persiste na tentativa de aproveitar as iniciativas pontuais em 
que algum suporte mais amplo consegue ser conjugado. O PIM foi um deles, mantido ao longo 
dos ciclos de crédito e descrédito das políticas regionais de desenvolvimento, contando com van-
tagens tributárias federais, estaduais e municipais dentro da Zona Franca de Manaus (ZFM).1

Considerando esse esforço particular de desenvolvimento da atividade industrial na 
região, evidenciamos os segmentos industriais de maior peso dentro do PIM. Os segmentos 
listados são aqueles destacados pela Suframa (2009b):

l TV em cores;

l telefone celular;

l aparelhos de som 3 em 1;

l monitores de vídeo;

l rádio gravador tape deck;

l DVD player;

l microcomputador;

l aparelho de ar-condicionado;

l aparelhos transmissores/receptores;

l receptor decodificador de sinal digitalizado;

l relógio de pulso e bolso;

l bicicleta;

l lâminas de barbear;

l compact disc;

l DVD;

l aparelhos de barbear não elétricos;

l concentrados químicos para bebidas não alcoólicas; e

l motocicletas.

1. Embora os benefícios da ZFM tenham sido estendidos a toda a Amazônia Ocidental na década de 1980, não se viu surgir 
ali outra aglomeração industrial do porte do PIM.
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Cabe adicionar à lista dois esforços em andamento e que, segundo a Suframa (2009a), 
têm caráter estratégico. O primeiro foi a implementação, em dezembro de 2007, do Processo 
Produtivo Básico (PPB) dos biocosméticos, um segmento que traz expectativas positivas 
de expansão em função da alta elasticidade-renda de seus produtos. O segundo esforço, 
mais horizontal, foi o estabelecimento do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Polo Industrial de Manaus (CT-PIM) a partir de 2001, com o intuito de ajudar a manter 
as empresas do PIM atualizadas tecnologicamente.

4  O CONJUNTO INTERSEÇÃO
Tendo exposto a abrangência das duas políticas, nosso propósito é então avaliar o quanto elas 
coincidem. A interseção entre elas indica o espectro de potencialização da política industrial 
sobre a política regional. Já os segmentos não pertencentes à interseção representam o escopo 
de esforços que – apesar dos benefícios que isoladamente podem trazer – estão sujeitos a 
reforçar as desigualdades regionais. Os segmentos selecionados apenas pela política industrial 
podem até se voltar para regiões menos industrializadas, mas é igualmente ou mais provável 
que não o façam – cada caso deve ser visto à parte, perdendo-se a dimensão sistemática de 
uma política de desenvolvimento. E os segmentos selecionados apenas pela política regional 
continuarão dependendo, sobretudo, dos esforços locais ou dos instrumentos já existentes, 
não havendo a perspectiva de potencializar seu avanço através de ações adicionais.

Para o propósito exposto, elaboramos o quadro 2. Nele há três colunas. A primeira 
reproduz a lista de segmentos industriais de maior peso no PIM, adicionada do segmento 
“nascente” de biocosméticos. A segunda coluna traz a classificação do segmento de acordo 
com os subsetores industriais utilizados pela Suframa (2009b). Isso permite uma aproxi-
mação maior com as categorias setoriais usadas no PDP, apresentadas na terceira coluna, a 
que podem ser associadas.

QUADRO 2
Comparativo entre segmentos relevantes do PIM e setores industriais selecionados pela PDP

Segmentos de maior peso no PIM 

(SUFRAMA, 2009b)

Classificação de subsetores  

(SUFRAMA, 2009b)

Enquadramento em setores selecionados 

pela PDP

TV em cores Material elétrico, eletrônico e de comunicação Tecnologia de informação e comunicação

Telefone celular Material elétrico, eletrônico e de comunicação Tecnologia de informação e comunicação

Aparelhos de som 3 em 1 Material elétrico, eletrônico e de comunicação -

Monitores de vídeo Material elétrico, eletrônico e de comunicação Tecnologia de informação e comunicação

Rádio gravador tape deck Material elétrico, eletrônico e de comunicação -

DVD player Material elétrico, eletrônico e de comunicação -

Microcomputador Material elétrico, eletrônico e de comunicação Tecnologia de informação e comunicação

Aparelho de ar-condicionado Material elétrico, eletrônico e de comunicação -

Aparelhos transmissores/receptores Material elétrico, eletrônico e de comunicação Tecnologia de informação e comunicação

Receptor decodificador de sinal 

digitalizado

Material elétrico, eletrônico e de comunicação Tecnologia de informação e comunicação

Relógio de pulso e bolso Mecânico -

Bicicleta Mecânico -

Compact disc Produtos de matérias plásticas Plásticos

DVD Produtos de matérias plásticas Plásticos

Lâminas de barbear Diversos Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Aparelhos de barbear não elétricos Produtos de matérias plásticas Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Biocosméticos Químico e farmacêutico Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos

Concentrados químicos para bebidas 

não alcoólicas

Bebidas não alcoólicas e seus concentrados -

Motocicletas Material de transporte Complexo automotivo

Fonte: Elaboração própria.



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 200944 ipea

Considerando os 21 setores selecionados na PDP, vê-se que apenas quatro deles corres-
pondem a atividades de peso no PIM. Esses quatro setores contemplam 12 dos 19 segmentos 
de peso do PIM (os sete demais não parecem se enquadrar).

Dos 12 segmentos, seis estão na categoria Tecnologia de Informação e Comunicação, 
uma área considerada estratégica pela PDP para “programas mobilizadores”. Segundo o 
MDIC (2008), tais programas se aplicam a áreas em que “a construção da competitividade 
está fortemente relacionada à superação de desafios científico-tecnológicos para a inovação, 
exigindo o compartilhamento de metas entre o setor privado, institutos tecnológicos e 
comunidade científica.” Isso nos leva a considerar pelo menos dois aspectos. Primeiro, os 
seis segmentos aqui considerados são fortemente dependentes de inovações criadas exogena-
mente ao PIM em indústrias internacionalmente concentradas. Talvez a potencialização dos 
esforços – no que tange principalmente à inovação e à melhoria da competitividade geradas 
endogenamente – seja mais efetiva nos segmentos com menor concentração da indústria, 
como aparelhos transmissores/receptores e receptor/decodificador de sinal digitalizado. De 
todo modo, como prevê a PDP, avanços mais significativos neste segmento dependerão de 
maior engajamento e coordenação com o setor privado e com o meio acadêmico-científico. 
Quanto a esta última relação, pelo menos, as competências envolvidas não parecem ser 
criadas localmente na intensidade necessária para adensar tal engajamento.

Dos outros seis segmentos, quatro não se destacam em termos de dinâmica de inovação 
e demanda. Os dois restantes – motocicletas e biocosméticos – merecem alguma atenção.

Quanto ao segmento de motocicletas, tem havido alguma desconcentração na indústria 
global com a entrada de novas empresas, além de se perceber uma expansão notável do mer-
cado no Brasil. Somente no PIM o emprego neste segmento duplicou entre 2004 e 2008 
(SUFrAMA, 2009c). O faturamento local do segmento, porém, subiu de aproximadamente 
US$ 700 milhões para US$ 800 milhões, enquanto nacionalmente o faturamento pulou de 
US$ 1,5 bilhão para US$ 6,8 bilhões no mesmo período (SUFrAMA, 2009c). Isso sugere 
que o segmento é caracterizado por um grande canal de vazamento de renda da economia 
local. Se a interseção das políticas industrial e de incentivos da ZFM vier a potencializar a 
expansão deste segmento, a possibilidade de vazamento da renda local pode frustrar em boa 
medida as expectativas dos efeitos positivos.

O segmento de biocosméticos é incipiente e conta com dois projetos em instalação 
que somam aproximadamente US$ 1,1 milhão em investimento fixo (SUFrAMA, 2009c). 
Embora haja grandes empresas multinacionais nessa indústria, há menor concentração e 
espaço para produtores nacionais e locais. Pode-se associar a isso as expectativas de que a 
biodiversidade da flora amazônica seja capaz de gerar novos princípios ativos para uso na 
indústria. Para tanto, contatos mais fortes podem ser estimulados com as áreas de biotec-
nologia e nanotecnologia, privilegiadas pela PDP. resta também saber, nesse caso, se as 
competências requeridas para essas atividades são geradas e fixadas localmente.

5  COMENTÁRIOS FINAIS
A complexidade das economias modernas traz novos desafios tanto à coordenação da pro-
dução entre e dentro de firmas e mercados, quanto à atuação do setor público na idealização 
e implementação de políticas. Aqui consideramos a questão da coordenação entre políticas 
industriais (a atual PDP) e políticas de desenvolvimento regional (o caso do PIM dentro 
da ZFM).
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A sobreposição entre ambas é limitada, concentrando-se em setores de média ou baixa 
dinâmica de resposta à renda e de inovação a partir de bases e competências locais. Sob esta 
ótica, dois segmentos particulares apenas apresentam potencial maior de aproveitamento da 
interseção das políticas em prol de sua expansão no PIM, o de motocicletas e o incipiente 
segmento de biocosméticos. Este último em particular tem potenciais ligações com setores 
estratégicos da PDP – os de biotecnologia e de nanotecnologias. Sua ligação efetiva, porém, 
depende da construção e fixação de competências locais, o que resta a ver.

Dada a natureza breve deste ensaio, tais comentários são provocativos e merecem toda a 
cautela de praxe. Seu intuito maior é, ao fim, incitar estudos mais detalhados – que podem ser 
viáveis para cada setor ou segmento envolvido – a partir da sistemática de localizar interseções 
de políticas públicas. Essa sistemática aponta para a necessidade de vigilância constante dos 
órgãos formuladores e implementadores das mesmas para que seus esforços sejam melhor 
aproveitados e, ao cabo, que o desenvolvimento das regiões seja melhor atendido.
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1  INTRODUÇÃO
Entre 1909, data da criação das Escolas de Aprendizes Artífices, e 2007, ano da criação dos 
Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFETs), o espectro da formação profissional no 
Brasil mudou significativamente. De uma visão althusseriana, na qual a educação tecnológica 
era considerada como um instrumento de garantia da perenidade do sistema de reprodução 
da classe dominante, passou-se a um conceito muito mais amplo de educação profissional, 
tendo como vertente principal o desenvolvimento regional sustentável. A criação dos IFETs, 
com base no potencial instalado nos atuais Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), 
Escolas Técnicas Federais e Agrotécnicas Federais, constitui uma etapa importante para a 
resolução dos gargalos encontrados até aqui. Essa modalidade educacional contempla pro-
cessos de ensino e pesquisas na busca ou adaptação de soluções técnicas e tecnológicas de 
grande importância para o atendimento das demandas sociais. O presente artigo pretende 
trazer uma reflexão sobre a formação profissional como motor do desenvolvimento regional 
através da articulação e um sistema de interação empresa-escola-governo-sociedade.

No momento em que o país atravessa um ciclo de crescimento virtuoso, mesmo 
com a crise provocada pelo sistema capitalista, a discussão sobre a questão da formação de 
uma mão de obra capaz de atender às necessidades da indústria volta a ganhar força junto 
aos formuladores de políticas educacionais mediante a criação e a articulação de diversos 
programas de formação tecnológica. Há certo consenso hoje de que o país carece de um 
projeto de educação profissional e tecnológica que possa atender às novas configurações do 
mercado de trabalho e ao mesmo tempo influir de forma consistente no desenvolvimento 
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regional. A discussão sobre o conteúdo curricular do ensino médio é antiga. De acordo 
com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o papel do segundo grau deve ser de propiciar aos 
alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas na produção, e não 
o simples doutrinamento em técnicas produtivas, ou seja, o ensino médio não deve formar 
técnicos especializados, mas sim politécnicos. A estrutura clássica da educação profissional 
traz em si três vertentes: O Estado, a empresa e a escola, formando um conjunto triangular 
motor do desenvolvimento econômico. A criação das Escolas Técnicas Federais no final 
dos anos 1950 e início da década de 1960, para atender à demanda da indústria automo-
bilística num ambiente promissor de industrialização, inaugurou a relação entre demanda 
do mercado de trabalho e formação profissional. Nessa configuração, fica evidente que a 
educação profissional depende da demanda existente e a sociedade fica refém das diferentes 
bolhas desenvolvimentistas que ciclicamente têm surgido no Brasil sem, para tanto, resolver 
o problema básico da formação profissional. O final dos anos 1990 foi marcado por um 
movimento de reforma da educação profissional. O Decreto no 2.208/1997, que instituiu 
o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), é conhecido como a Reforma 
da Educação Profissional, pois o ensino médio retomou o sentido puramente propedêutico, 
enquanto os cursos técnicos, separados do ensino médio, passaram a ser oferecidos de forma 
concomitante. Este decreto trouxe, porém, vieses privatizantes, ao transferir o patrimônio 
público para a iniciativa privada pela reestruturação da Rede com a perspectiva de que as 
escolas técnicas se autofinanciassem, a partir da prestação de serviços à comunidade, e o 
Estado gradativamente se retirasse da sua manutenção. Somente em 2003 este sistema foi 
revogado por meio da Portaria no 2.736/2003 do Diário Oficial da União (DOU). A ex-
pansão da Rede Federal de Educação Tecnológica está sendo retomada com a criação de 214 
escolas até 2010 e com diversos programas, tais como o Brasil Profissionalizado e o Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com o objetivo de atender à grande demanda social. 
Somando-se às políticas públicas, a própria indústria através do sistema S – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC) e Serviço Social do Comércio (SESC) – contribuiu 
significativamente na formação da mão de obra para atender suas demandas, firmando con-
vênio com governos e empresas mediante cursos pagos. Somente em julho de 2009, houve 
um acordo celebrado entre o governo federal e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
tornando gratuita a maioria das vagas ofertadas nos cursos profissionalizantes do sistema 
S. Uma questão fundamental continua, porém, sem resposta: qual o papel da formação 
profissional na articulação de políticas públicas para o desenvolvimento regional?

2  QUESTÕES DE ARTICULAÇÃO
Se existe um consenso de que sem formação profissional, não há desenvolvimento local ou 
regional, a forma de articular as diferentes políticas nas esferas federal, estadual ou muni-
cipal tem sido o tendão de Aquiles ao longo da história. Nos últimos anos, algumas teorias 
econômicas, com base na territorialidade e ligadas à questão da articulação das políticas 
públicas, têm surgido. Para efeitos de análise, existem dois extremos. De um lado, um sistema 
de articulação no qual as populações são meros objetos, sendo o governo o definidor e o 
articulador das políticas públicas e de toda a cadeia de complementação necessária para este 
fim. O que deve ser feito? Quem deve fazer? Como fazer? Estas tornam-se questões-chave 
concentradas nas mãos de indivíduos ou grupos muitas vezes ligados aos governos estaduais 
e municipais, no que poderia ser chamado de uma “democracia ditatorial”. A formulação 
dos arranjos produtivos locais está baseada, de certo modo, neste princípio. Nesse contexto, 
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fica evidente que o homem torna-se um objeto-alvo do sistema de formação, alheio ao seu 
próprio destino, passivo tal como o Meursault, de Camus, refém de uma lógica, mercantilista 
e carente de qualquer vertente humanista. Os efeitos nocivos ligados principalmente à falta 
de coordenação/comunicação nas esferas municipais estaduais e federais ficam mais evidentes 
nesse tipo de articulação. Um exemplo típico desse caso é o território do Suape, na região 
metropolitana de Recife, onde a instalação de uma nova refinaria e de um novo estaleiro fez 
surgir uma alta demanda de mão de obra qualificada, mas mostrou de forma inequívoca a 
deficiência na questão da educação básica, prelúdio a qualquer formação profissional. Nesse 
contexto, é possível afirmar que a questão da formação profissional no território do Suape 
está sendo conduzida da mesma forma que no final da década de 1950, quando surgiu a 
indústria automobilística. No outro extremo, temos um sistema no qual a própria população 
é responsável pela articulação dos projetos regionais ou locais de desenvolvimento. Um exemplo 
típico desse tipo de articulação pode ser encontrado no Sul do país com as universidades 
comunitárias multicampi. De um lado, esse tipo de articulação traz benefícios evidentes com 
a formação de uma massa crítica, soberana e capaz de decidir o próprio rumo sem depender 
de qualquer doutrinamento profissional. O inconveniente desta configuração reside no fato 
de que setores organizados da sociedade (igreja, sindicatos, Federação de Comerciários etc.) 
tendem a monopolizar o centro de decisões, criando uma elite local que por sua essência 
e natureza é conservadora a qualquer projeto de desenvolvimento regional ou local. Entre 
os dois extremos podem existir uma ou mais configurações intermediárias. Pode-se citar 
como exemplo o Porto Digital de Recife, fruto da existência de uma demanda local na área 
da tecnologia da informação, mas que se tornou gerador de demanda em níveis nacional e 
internacional devido à alta concentração de recursos humanos, o que o difere de um arranjo 
produtivo local. Outro exemplo pode ser encontrado no Ceará, com a divisão do território 
em regiões e polos de desenvolvimento de acordo com as potencialidades geográficas ou 
agropecuárias. O sucesso social desses polos de desenvolvimento vai depender em grande 
parte da capacidade da população local em apontar e corrigir os gargalos que surgem quando 
se trata de formular e aplicar programas de desenvolvimento. Em todo caso, fica evidente 
que a questão da articulação de políticas públicas, tendo como alvo o desenvolvimento re-
gional, possui como condição sine qua non de sucesso à receptividade do público-alvo. Nesse 
contexto, os IFETs surgem como uma oportunidade para alavancar esses polos, dando apoio 
tecnológico e administrativo aos pequenos produtores da região, no que pode ser chamado 
de extensão universitária. Isso pressupõe que eles sejam dotados de um mecanismo de ação 
diferente daquele em vigor na maioria das universidades federais, onde a pesquisa muitas 
vezes sem aplicação é muito mais valorizada do que a extensão. Um modelo de integração 
eficiente, moderno, flexível e socialmente sustentável possibilitará não somente a formação 
de uma massa crítica local apta a atender à demanda do mercado de trabalho, mas também 
poderá fazer o ofício de ditador “democrático invisível”, porém presente em toda a sociedade, 
como interlocutora para a aplicação de qualquer programa de desenvolvimento.

3  MODELO DE INTEGRAÇÃO
A extensão da Rede Federal de Tecnologia, os programas governamentais, tais como o Brasil 
Profissionalizado e outros mecanismos podem e devem alavancar o desenvolvimento local 
através de um sistema de integração indústria/escola/sociedade, formando um tetraedro nor-
teado por uma sinergia de forças em um ambiente propício e voltado para a realidade local. 
A figura a seguir apresenta um exemplo de modelo de integração. Esse tipo de articulação 
possui vertentes mercadológica, acadêmica e governamental:
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l mercadológica: atendimento das necessidades tecnológicas das empresas de qualquer 
porte, melhorando a produtividade;

l acadêmica: através de projetos em conjunto com a escola; preparação de profissionais 
voltados para o mercado de trabalho com base nos potenciais da região; ofertas formativas 
diversificadas de preparação de docentes que possam atender à demanda através de um 
programa, tais como programas especiais, cursos de pós-graduação, formação em serviço e 
formação a distância; e

l governamental: opção complementar para programas oficiais, como o Brasil Profis-
sionalizado; abertura de uma linha de apoio (por meio de agências como a Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) para a aquisição de unidades-piloto de transformação com base 
no potencial de cada região, estabelecendo-se metas e um sistema de avaliação que inclua a 
evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região.
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4  CONCLUSÃO
O modelo de integração apresentado tem como princípio o desenvolvimento regional 
através da interação governo-empresa-escola-sociedade em diversos níveis. Os mecanismos 
de interação vão desde a prestação de serviços até a indução de empreendedores, formando 
não apenas mão de obra especializada, mas também um cidadão vetor de multiplicação de 
ideias e conceitos novos. Nesse sentido, ele difere dos sistemas até agora concebidos para a 
formação profissional, em que a extensão costuma ser marginalizada em benefício de uma 
formação massificada e muitas vezes precária. O modelo de integração proposto é um meio 
seguro e eficiente de articulação de políticas públicas, evitando o desperdício de recursos e 
a sobreposição de programas entre as diferentes esferas de governo. Nesse sentido, pode ser 
considerada uma Nova Instituição.
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1  INTRODUÇÃO
O Brasil produz etanol a partir de cana-de-açúcar em maior escala desde 1975 devido ao 
incentivo do Programa Nacional do Álcool (Proálcool); nos últimos cinco anos, também 
começou a produzir biodiesel, novamente devido a políticas de incentivo do governo federal. 
Os Estados Unidos da América são o maior produtor de etanol do mundo e a matéria-prima 
de sua produção é o milho.

Neste cenário algumas perguntas precisam ser feitas: como será o futuro desses biocom-
bustíveis? Existem condições para o aumento da produção desses biocombustíveis? Quais 
as outras fontes de matéria-prima para a produção de biocombustíveis? Podem-se empregar 
esses biocompostos para produzir outros insumos industriais químicos e petroquímicos?

Se forem consideradas as diferentes fontes de energia renovável – energia eólica; energia 
solar; energia geotérmica; e energia hidroelétrica –, pode-se incluir mais uma fonte, a bio-
tecnologia, que hoje e no futuro vai continuar a exercer papel destacado, principalmente, 
na produção de biocombustíveis e outros biocompostos derivados ou não desses biocom-
bustíveis (CASCONE, 2007).

Primeiramente é importante definir biocombustível: é o combustível elaborado a partir 
da transformação de diferentes materiais orgânicos disponíveis de uma maneira renovável, 
por exemplo: produtos agrícolas, produtos florestais, resíduos agrícolas e florestais, resíduos 
industriais, algas e resíduos animais, entre outros (CASCONE, 2007).

Diferentes biocombustíveis podem ser obtidos de diferentes matérias-primas através de dife-
rentes processos térmicos, químicos e bioquímicos. A partir de açúcares e amidos (cana-de-açúcar, 
mandioca, milho, beterraba e trigo), utilizando-se processos fermentativos, podem ser produzidos 
etanol, butanol, etil, butil, éter e outros produtos químicos (BALAT e BALAT, 2009).
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A partir de biomassa (bagaço de cana, madeira, resíduos agrícolas e resíduos de fazendas), 
utilizando-se processos de gaseificação e de fermentação, pode-se obter biodiesel (renovável), 
etanol, butanol, metanol, dimetileter e outros químicos.

A partir de óleos (palma, amendoim, soja, canola, girassol, algas, óleos de cozinha reciclados), 
utilizando processos de transesterificação, obtém-se biodiesel (éster etílico e éster metílico).

O bioetanol também pode ser produzido mediante a gaseificação de biomassa com a 
utilização de microorganismos (processo termoquímico e processo bioquímico). A gaseifi-
cação da biomassa produz o gás de síntese (H

2
 – hidrogênio e CO – monóxido de carbono) 

que é conduzido a fermentadores especiais, onde um microorganismo específico converte o 
gás de síntese em etanol (DEMIRBAS, 2005).

A produção de bioetanol a partir de gás de síntese não necessita de microorganismos 
para conversão em etanol; nesse caso a conversão ocorre em reatores químicos com catali-
sadores, podendo produzir etanol diretamente (gás para etanol) ou primeiramente metanol 
(gás para metanol) e, em seguida, etanol. A viabilidade desses processos físico-químicos 
ainda não apresenta resultados adequados quanto ao custo.

A bioconversão de material lignocelulósico em bioetanol é difícil devido à quebra de 
biomassa, à diversidade de açúcares produzidos com a quebra de celulose, ao custo de coleta 
e estocagem de matéria-prima. A produção de bioetanol a partir de biomassa lignocelulósica 
é composta dos seguintes processos: hidrólise ácida ou enzimática da hemicelulose; separação 
da celulose sólida, da lignina e dos açúcares produzidos; hidrólise ácida ou enzimática da 
celulose, produzindo glucose e lignina; fermentação dos açúcares produzidos; separação do 
bioetanol por destilação e de lignina utilizada para queima produzindo energia.

Pode-se considerar o etanol renovável, quando é produzido de forma a contribuir para 
a diminuição do efeito estufa (BÖRJESSON, 2009), isto é, as plantas de bioetanol utilizam 
biomassa e não combustíveis fósseis, os produtos são utilizados eficientemente e quando as 
emissões de óxido nitroso são mínimas.

A produção de biodiesel utiliza diferentes matérias-primas, a saber: óleos naturais (soja, 
amendoim, palma, canola, girassol, algas); gordura animal; resíduos industriais; e óleos reciclados, 
entre outros. A produção utiliza processos de transesterificação com diferentes tipos de catalisado-
res químicos ou enzimáticos (ENWEREMADU e MBARAWA, 2009). A biomassa também é 
matéria-prima para a produção de biodiesel utilizando-se processos de pirólise (tratamento térmico 
a altas temperaturas), gaseificação e posterior conjunto de reações catalíticas com o gás de síntese. 
Esses processos são chamados de biomassa produzindo combustíveis líquidos (BTL).

Na figura a seguir observa-se a diversidade de matérias-primas existentes e os diferentes pro-
cessos para a conversão em biocombustíveis. Pode-se observar também como varia em quantidade 
(volume) de matérias-primas necessárias à produção; nota-se que os processos de gaseificação de 
biomassa necessitam de maior volume e a produção de biodiesel a partir de óleos naturais requer 
menor volume. Em relação ao custo da matéria-prima, a biomassa tem um custo menor; os amidos 
e açúcares, custos intermediários; e os óleos naturais, custos maiores. Em relação às tecnologias 
existentes, a produção de biodiesel a partir de óleos e a de bioetanol a partir de açúcares e amidos 
são tecnologias consolidadas, mas para os processos de transformação de biomassa e de materiais 
lignocelulósicos, as tecnologias estão em desenvolvimento e apresentam grandes desafios para a 
inovação. Os processos também estão divididos em tecnologias de 1ª geração, que correspondem 
às tecnologias comerciais; processos de 2ª geração, das tecnologias emergentes; e processos de 3ª 

geração, os quais ainda são tecnologias em desenvolvimento.
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2  VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE BIOETANOL E BIODIESEL
A produção de bioetanol está diretamente ligada à disponibilidade de grãos (milho), de 
cana-de-açúcar e talvez de mandioca. Esta última foi utilizada no Brasil para a produção de 
etanol e atualmente existem plantas de produção na Tailândia que utilizam mandioca. Além 
dos Estados Unidos, outros países, como Canadá e Argentina, estão analisando a utilização 
do milho como matéria-prima para o etanol (KLINE et al., 2008).

No mercado brasileiro a produção do bioetanol está diretamente ligada ao mercado 
internacional de açúcar. Quando a demanda por açúcar no mundo aumenta ou há uma 
quebra de produção, como a que ocorreu em 2009, a produção de bioetanol é prejudicada e 
o mercado se retrai na utilização desse biocombustível. Não é possível conduzir uma política 
de uso do bioetanol renovável sem utilizar novas fontes de matérias-primas que não estejam 
atreladas ao mercado mundial de commodities, como no caso do açúcar e do álcool.

Para a produção de biodiesel também são utilizadas matérias-primas de fonte alimentar. 
No Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste, as maiores consumidoras de diesel no 
país, a produção de biodiesel utiliza como maior fonte de matéria-prima o óleo de soja. 
A produção nacional de soja será capaz de atender a demanda crescente de biodiesel. Para 
essas duas regiões são cerca de 8 bilhões de litros de biodiesel, considerando um consumo 
anual de 40 bilhões de litros com 5% de biodiesel. No futuro talvez este mercado sofra os 
mesmos problemas que o mercado de açúcar e álcool está enfrentando no momento, isto é, 
um melhor preço no mercado internacional, o desvio da produção para exportação e a falta 
de matéria-prima para produção de biodiesel localmente.

O dilema do uso de matérias-primas alimentícias ou não sempre pesará sobre este mer-
cado. A busca de novas matérias-primas ou processos está acontecendo. O uso de biomassa 
lignocelulósica para a produção de bioetanol é muito promissor e constitui uma opção para 
países que não produzem grãos. Materiais lignocelulósicos são baratos, abundantes e renováveis, e 
podem minimizar os efeitos da produção de bioetanol a partir de fontes alimentares (BALAT 
e BALAT, 2009).

Para a produção de biodiesel também estão sendo buscadas novas fontes de matérias-
primas – as algas, que utilizam CO2 e energia solar para a produção de óleos e são uma das 
alternativas hoje estudadas em vários países (FJERBAEK, CHRISTENSEN e NORDDAHL, 
2008), inclusive no Brasil, com chamadas específicas das agências de fomento do governo.

Em que o mercado dos biocombustíveis é diferente do mercado de petróleo? No Brasil 
esta diferença é bem marcante. A produção de biocombustíveis, além de ser uma necessi-
dade do mercado, está fortemente ligada à política de governo e às demandas sociais, como 
diminuição de CO2, utilização de combustíveis renováveis, desenvolvimento sustentável, 
produção agrícola e independência energética, entre outras. Isto é uma tendência mundial 
e deve-se levar em conta que também é uma questão de soberania nacional a garantia de 
uma fonte de energia renovável e contínua, que minimize problemas ambientais e atenda 
as necessidades básicas de qualidade de vida da população.

3  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O futuro dos biocombustíveis está nas mãos do setor agrícola e dos defensores do uso de 
energias renováveis; no momento, pouco depende do mercado energético. As políticas pú-
blicas serão as propulsoras do uso dos biocombustíveis, mesmo que alguns governos tenham 
de assumir custos elevados para a implementação delas, porém eles devem estar atentos para 
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que esses incentivos não provoquem distorções no mercado de energia. A soberania dos 
países, hoje e no futuro, está diretamente vinculada à independência energética.

É claro que, se os preços dos combustíveis fósseis retornarem aos patamares elevados 
do início deste século, o mercado de biocombustíveis será extremamente promissor, o que 
impulsionará o desenvolvimento de novos processos e tecnologias. O setor energético deve 
se preparar para a substituição da matriz energética e o setor agroindustrial exercerá papel 
importante nesta mudança.

A diversidade de matérias-primas renováveis e o aproveitamento de resíduos para a 
produção de biocombustíveis, com as novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas, fazem 
com que o futuro desta fonte de energia renovável esteja garantido.
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SUGESTÃO DE ALTERNATIVA TÉCNICO-POLÍTICA 
PARA A INSTRUMENTALIZAÇÃO  
DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO*

Bernardo Alves Furtado**

A Framework for Integration

As urbanization advances, the policy imperatives change, with  
instruments spanning the spectrum from spatially blind to  

spatially targeted. While the policy debates overemphasize  
the most spatially explicit of government actions, such as  

slum-upgrading programs, successful urbanization aimed at  
integrating every nation’s portfolio of places requires the use  

of full range of instruments-institutions, infrastructure, and  
incentives  (WORLD BANK, 2008, p. 202).

1  INTRODUÇÃO
Este ensaio busca delinear preliminarmente e expor ao debate sugestões de instrumentos no contexto 
de planejamento de regiões metropolitanas (RMs) brasileiras, permitindo-se uma via propositiva, 
dentro das condicionalidades do pensamento e metodologias científicas consuetudinárias.

Parte-se da premissa de que o planejamento e a gestão articulados entre os entes fede-
rados almejam o desenvolvimento sustentável conjunto da região. Este objetivo central pode 
ser subsidiado se as partes constituintes das RMs (municípios e regiões internas) conseguirem 
garantir redução das desigualdades de acesso a serviços e oportunidades a seus cidadãos. 
Esta hipótese contém o argumento subjacente segundo o qual é condição necessária ao de-
senvolvimento metropolitano a convergência da realidade urbana para o seu território. Ou 
seja, a hipótese de trabalho proposta é a de que a qualidade do desenvolvimento do conjunto da 
região depende, entre outros fatores, do nível de coesão interna do seu território.

Ressalte-se, portanto, que se de um lado tem-se a busca pela integração territorial entre 
os municípios por meio do transporte intermunicipal ou a gestão de bacias integradas, 

* Este ensaio foi produzido no contexto da colaboração do autor com a subcoordenação de sistemas de informação e 
comunicação, no âmbito do processo de construção do Plano Diretor da Região Metropolitana de Belo Horizonte (setembro 
de 2009). Esta versão é uma adaptação e expansão da proposta então feita. O autor agradece a leitura cuidadosa e as 
sugestões de Bruno Milanez.

** Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais – Dirur/Ipea.
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por exemplo; de outro lado almeja-se a convergência de possibilidades para os cidadãos 
metropolitanos, de modo que se reduzam as restrições espaciais observadas e se alcance 
maior harmonia espacial. Do ponto de vista do cidadão, este descompasso espacial (spatial 
mismatch) implica a dependência do local de residência na obtenção de emprego ou no 
usufruto de serviços de ordem pública ou privada.

A defesa deste objetivo baseia-se na expectativa de que uma RM na qual suas várias 
partes estejam mais bem equipadas para o serviço à sociedade está ela própria, a RM como 
um todo, mais qualificada para o seu desenvolvimento.

Este texto conta com esta introdução (seção 1), com um breve apanhado teórico e 
motivacional das ideias que sustentam as sugestões (seção 2) e com o desenvolvimento das 
propostas em si (seção 3); as limitações já identificadas são lançadas para discussão (seção 4), 
e as considerações finais (seção 5) o concluem.

2  MOTIVAÇÃO
A diversidade do tecido urbano conurbado das grandes metrópoles é simultaneamente seu 
maior ativo, sua fonte de inovação e criatividade (JACOBS, 1970); e fonte de desigualdades 
e disparidades que cerceiam seu desenvolvimento e o acesso da maioria dos seus cidadãos à 
urbanidade explícita que a cidade deveria oferecer.

Do ponto de vista estrito de política pública, há, de um lado, o dilema de incentivar 
porções do território com potencial no intuito de competir com outros municípios, nacional 
e globalmente e, de outro lado, harmonizar porções do território que não possuem condições 
mínimas de sobrevivência, quiçá de competição. Oliveira (2003) indica este dilema como 
central e próprio do processo de acumulação capitalista.

A literatura regional, por sua vez, explica a interação e a interdependência entre regiões 
polos e regiões de influência ou complementares (CHRISTÄLLER, 1966; LÖSCH, 1954; 
PERROUX, 1949; BOUDEVILLE, 1969), inclusive para o caso brasileiro (BRASIL, 1959). 
Na analogia do regional para o metropolitano (amplamente utilizado nesta seção), pode-se 
dizer que as franjas e periferias, desprovidas de urbanidade, são complementares e centrais 
no processo de acumulação e possibilidades das metrópoles.

Entende-se, portanto, pelo menos na esfera socioeconômica (e ambiental), que as 
aglomerações metropolitanas constituem-se como um ente único, integral e indissolúvel, 
cujas capacidades se beneficiam deste urbano completo. No entanto, a distribuição do 
usufruto é desigual e corrói e consome a metrópole indistintamente, embora a maioria dos 
seus reflexos sejam espacializados.

Em termos políticos – de proposição e execução de políticas –, entretanto, a dificuldade 
é que não há ente metropolitano politicamente legítimo (ou constituído) ainda, no sentido 
de exercer competência sobre o território. O papel do estado – Unidade da Federação (UF) –, 
em concorrência com o do município, é apenas de articulação e não de exclusividade de 
ação sobre o território.

Esse entendimento expande a dita problemática metropolitana.

Às questões estritamente metropolitanas (as “funções públicas de interesse comum”: 
transporte intermunicipal; defesa civil e violência; manejo de recursos hídricos, saneamento 
e abastecimento, e questões ambientais) acrescentem-se outras, legalmente de competência 
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municipal ou concorrencial, mas que são centrais na estruturação da dinâmica urbana (o 
mercado de terras e o mercado imobiliário – intrinsecamente ligados à configuração do 
tecido urbano – e o acesso ao mercado de trabalho e à oferta de bens e serviços hierarqui-
camente superiores).

Posto de forma simples, a lógica de produção é una, mas há imposições de divisões ad-
ministrativas e de capacidade econômica dos municípios que acarretam acesso diferenciado, 
ou dividido, aos bens e serviços públicos. Nesse sentido, bem cabe a definição de “território 
usado” proposta por Milton Santos (SANTOS, 1992; SANTOS e SILVEIRA, 1996). O 
território usado incorpora as noções de construção histórica do território e implica usado 
por quem, para quem e com quais objetivos.

A motivação inicial da proposta da próxima seção se inspira na experiência de política 
regional da União Europeia (UE), em implantação e adaptação desde 1992. A justificativa 
principal da ação (e do fundo de coesão criado) baseia-se no princípio da solidariedade. 
Não por altruísmo, mas por competitividade global do bloco, almeja-se que regiões atra-
sadas possam alcançar (catching-up) o padrão de desenvolvimento médio do restante dos 
países do bloco. Vale notar que a proposta do Tratado de Maastricht (1992) prevê, além 
do fundo de coesão, um fundo de convergência. O fundo de convergência busca manter a 
competitividade das regiões e nações já avançadas e que devem continuar inovando para a 
manutenção do seu status competitivo. A coexistência dos dois fundos indica que a ação po-
lítica no território pode variar no spectrum from spatially blind to spatially targeted (WORLD 
BANK, 2008, p. 202).

A intenção de utilizar parte deste instrumental tipicamente regional no âmbito da 
RM justifica-se porque, assim como as decisões nacionais são soberanas no seu território, 
as competências, de exclusividade municipal, são territorialmente definidas. Embora o 
plano diretor, instrumento fundamental de política pública, seja municipal, a conurbação, 
o movimento pendular e a própria ótica socioeconômica e ambiental unificada do espaço 
metropolitano requerem soluções transfronteiriças.

Cabe a arranjos institucionais propor avanços que permitam a transversalidade entre 
os entes constituintes.

Note-se que arranjos institucionais entre entes constituintes diversos impõem dificuldades. 
Os compromissos voluntários, como os consórcios, por exemplo, podem ter resultados 
comprometidos por desarranjos políticos, personalistas ou partidários. Acordos celebrados 
em uma gestão de governo podem sofrer de descontinuidade na próxima.

Entretanto, o objetivo deste ensaio, como se verá em seguida, é apenas propor elementos 
técnico-institucionais que sirvam de insumo e subsídio para a tomada de decisão política. 
É apenas, portanto, atributo de processo que institucionalize e objetive a discussão final, 
que é política. Dada a dificuldade de concertação metropolitana, a objetivação da discussão, 
acreditamos, contribui para o processo.

Em suma, este ensaio busca agregar à integração vertical (simbolizada pela resolução da 
questão dos transportes, por exemplo – essencial, porém incompleta), a coesão horizontal, 
cuja função principal é a redução das desigualdades entre partes do território.
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3  “INSTITUIÇÃO DE INSTITUCIONALIDADE TÉCNICA”
Sugerem-se algumas iniciativas preliminares nesta seção.

Em primeiro lugar, nos parece que, se os entes políticos convergem na discussão de 
problemas comuns, eminentemente territoriais, há que se ter convergência também em 
aspectos técnicos.

Nesse sentido, faz-se necessário um desenho de acordos institucionais que garantam 
disponibilidade, troca, permeabilidade e segurança dos dados provenientes e construídos 
pelos diversos municípios, de modo que permitam sua confiabilidade técnica, uso adequado, 
atualidade e publicidade.

Ressalte-se que esta proposta de acordo, enquanto eminentemente técnica em seu 
desenho de organização de dados, e, portanto, com função prioritariamente de diagnóstico, 
pode e deve evoluir na contribuição para a decisão política de alocação de projetos e recursos, 
como será detalhado na seção seguinte.

Esses “acordos institucionais” se justificam pelo princípio segundo o qual a ação na 
direção desejada implica o conhecimento sobre a realidade das partes e a possibilidade de 
escolhas prioritárias na alocação de recursos que contribuam para os objetivos almejados. 
Ou seja, a ação técnica acordada politicamente pode servir como fundamento para a tomada 
de decisão política subsequente. O que se espera é organizar os critérios técnicos que vão 
subsidiar políticas comuns entre os entes metropolitanos.

Sugere-se que esta institucionalização técnica se efetive em uma Coordenação de In-
formações e Comunicação ligada a órgãos do Poder Executivo no contexto do arranjo me-
tropolitano proposto. Tal coordenação seria composta por servidores indicados e vinculados 
aos órgãos constituintes (governo do estado, Assembleia Legislativa, municípios, sociedade 
civil), inicialmente, em sistema de cessão administrativa.

A coordenação teria como objetivo organizar as informações acerca do território da 
RM como um todo, alimentada e subsidiada pelos municípios. Em um segundo momento, 
mais institucionalizada, poderia assumir paulatinamente a aquisição, o controle, o armaze-
namento e a manipulação dos dados levantados pelas equipes e órgãos e a produção oficial 
de documentação territorial. A coordenação responsabilizar-se-ia ainda pelo gerenciamento 
e pela incorporação efetiva da participação popular, organizada de forma territorializada.

A institucionalização desta coordenação se justifica como modo de incorporar tecni-
camente os objetivos políticos do conjunto da RM. Dito de outro maneira, entende-se que 
o processo político de decisão e a participação popular podem se beneficiar da objetividade 
e instrumentalização que tal coordenação possa ofertar.

Na prática, permite ainda a possibilidade de troca de informações e conhecimento 
entre os servidores e, consequentemente, de melhorias na sua capacitação.

3.1  Proposta de uma unidade espacial de análise
Avançando na proposta pragmática deste ensaio, sugere-se e justifica-se a adoção de Unidades 
Espaciais de Análise (UEAs) comuns e decididas conjuntamente no âmbito da RM.

A intenção desta proposta de UEAs é permitir a concretização da territorialidade nos 
âmbitos intra e intermunicipais.

As UEAs devem ser construídas e discutidas de forma a incorporarem a identidade do 
território (FURTADO, 2009, cap. 5). Decorre da identidade institucionalizada que objetivos 
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específicos por UEAs possam ser definidos. Proposta similar, denominada Sistema Local Territorial 
(SLoT), foi apresentada na Itália e está sucintamente descrita em Dematteis (2008).

A identidade é assim descrita pelo autor:

Antes de tudo, a identidade do SLoT é definida não somente com relação ao sentido de pertencimento 
e à memória do passado, mas também, e sobretudo, em termos de organização do sistema, isto é, como 
coesão para o planejamento do futuro. (...) Como conseqüência, para cada SLoT se atribui uma capacidade 
(mais ou menos explícita) de auto-representação e de auto-projeção (DEMATTEIS, 2008, p. 37).

A justificativa maior do fato de proporem-se UEAs é a possibilidade de se organizar 
as informações, com critérios objetivos, de modo que se permita o desenho de políticas 
públicas específicas para determinada região. Assim, não só a análise se beneficia de recortes 
espaciais, como também se beneficiam as proposições.

Ademais, ressalte-se que estatísticas agregadas, por exemplo, no nível do município 
representam valores médios que muitas vezes não são fidedignos da realidade intramunicipal 
observada. A disponibilidade de dados espacialmente georreferenciados exige a utilização da 
informação em escala maior que a unidade administrativa (FURTADO, 2009).

3.2  Possibilidades e vantagens do fato de contar com unidades espaciais 
       de análise

O fato de contar com indicadores e tipologias legitimadas pelas administrações municipais 
em porções do território metropolitano objetiva a discussão de alocação de recursos e pla-
nejamento. Isso porque a comparabilidade é facilitada.

A exemplo do observado pela política regional da UEa, podem-se estabelecer critérios 
que sejam implementados a partir de parâmetros relativos em cotejo com o desempenho 
das outras UEAs. Ou seja, a escolha de prioridades para alocação de recursos (discutidos 
politicamente os critérios, os recursos e as prioridades) se beneficia da objetividade da si-
tuação relativa de determinada UEA em cotejo com outras (no próprio município ou no 
conjunto da RM).

A comparabilidade permite ainda que a avaliação e o monitoramento da dinâmica 
urbana sejam acompanhados, retroalimentando assim o próprio processo de planejamento 
e a adequação de critérios e programas de investimento de recursos.

Alguns tipos de políticas podem ser adequados à decisão por meio de concursos de 
seleção de projetos (por UEAs), a exemplo de obras de orçamento participativo, mas no 
âmbito da RM. Nesse caso, recursos podem ser pré-alocados para determinadas porções do 
território de acordo com critérios específicos. Tal sistema permitiria que os investimentos 
fossem alocados de acordo com a ótica da demanda, da necessidade, mas também por meio 
de competição por eficiência.

Dessa forma, esclarece-se que os critérios técnicos de divisão e alocação são discutidos 
politicamente. Na prática pode-se determinar que, para um indicador específico, valores 
abaixo de certo patamar tornam a unidade elegível (ou inelegível) para ajuda metropolitana. Ou 
seja, o indicador determinado tecnicamente é escolhido (politicamente) em certo patamar (de 
novo, politicamente decidido) para servir de critério de escolha de alocação de recursos.

A estruturação em forma de UEAs possibilitaria que esta seleção de programas e po-
líticas espacialmente delimitadas passasse por sistemas de peer-review. Ou seja, unidades 
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semelhantes podem servir como monitores, selecionadores e avaliadores de ações e programas 
em outras UEAs assemelhadas.

Processos decisórios desse tipo apresentam a vantagem de maior participação da popu-
lação e dos gestores locais, bem como maior transparência no próprio processo de decisão 
em si. Outros benefícios de ações desse tipo incluem a distribuição de responsabilidades 
financeiras entre os parceiros (estado, municípios) e a capacitação (inclusive política) das 
populações e gestores locais.

Ainda outro aspecto importante a ressaltar da instrumentalização das UEAs para o 
planejamento é a possibilidade não só de mensurar impactos de políticas públicas (ex post), 
mas também de permitir simulação de impactos de indução de políticas públicas (ex ante). 
Em outras palavras, quais são os efeitos indutivos, reestruturantes do território metropoli-
tano, decorrentes de ações, planos e programas específicos de política pública? A pretensão 
deste ferramental é atuar na promoção de ajustes de programas, e também na melhoria da 
qualidade do planejamento.

Finalmente, a construção de UEAs identificáveis e identitárias pode promover (e ser 
induzida a promover) a interrelação entre regiões de fronteira. Regiões próximas, similares 
ou desassemelhadas, podem e devem cooperar entre si. Ou porque são homogêneas e o fato 
de estarem em municípios distintos não justifica (teoricamente) acesso diferente a serviços 
públicos; ou porque são diferentes e a solidariedade cooperativa é, mais que altruística, bené-
fica para ambas.

A proposta poderia iniciar-se com a constituição de oficinas, que incorporem grupos ini-
ciais de técnicos indicados para que discutam e compartilhem experiências de gestão de sistemas 
de informação e (paralelamente, mas em grupo separado, a princípio) de comunicação.

Tal oficina, de caráter técnico de trabalho, serviria para: i) construção de panorama das 
ações em andamento nos municípios (e no estado); ii) primeiro contato entre os técnicos e as 
instituições diversas; e iii) elaboração de agenda de trabalho que culmine na apresentação de 
proposta. Esse encontro serviria para imaginar espaço adequado para a discussão burocrática 
do grupo em si (agenda mensal, responsabilidades, objetivos, dinâmica de trabalho). Tal 
prática incorporaria processos de decisão compartilhados e com maiores possibilidades de 
alcançar legitimidade e efetividade.

Espera-se que este modo de construção de agenda contribua na disseminação da ideia 
de planejamento e gestão compartilhados do sistema, sem imposições de cima para baixo e 
com aproveitamento das experiências (e questionamentos, necessidades) no âmbito local.

3.3  Racionalidade política
Talvez a primeira tarefa da oficina instituída – após a configuração prática de suas regras e de 
seu funcionamento – seja a de definir indicadores e metodologia de construção de indicadores 
que contribuam para a caracterização e a dinâmica de cada uma das UEAs. Ressalte-se que 
tal trabalho não seria exclusivamente técnico, mas deve conter elementos da racionalidade 
política e da participação popular a fim de levar à construção de elementos de mensuração 
que, por consensuados, sejam legítimos. Somente indicadores assim construídos poderiam 
arcar com o peso de elegerem-se critérios objetivos que consigam apropriar-se da dinâmica 
do processo político. Eventualmente, espera-se que tais indicadores e ou tipologias registrem-
se como critérios especificados em lei e, portanto, suplantem a posição de indicadores de 
governo (de status quo) para indicadores de estado (com dinâmica mais perene).
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3.4  Sugestão inicial de unidades espaciais de análise
Uma primeira alternativa que pode ser utilizada no sentido de operacionalizar as UEAs é a 
utilização das Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) propostas pela Fundação 
João Pinheiro (FJP) em parceira com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD).

As UDHs definidas pela parceria FJP/PNUD (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2006) 
abarcam as principais características necessárias às UEAs e incluem os seguintes critérios:

l a UDH é composta de agregações de setores censitários;

l a UDH tem população de no mínimo 400 domicílios;

l a UDH é social, econômica e ambientalmente homogênea;

l a UDH tem uma identidade reconhecível, expressa pelo conhecimento da sua de-
nominação; e

l a UDH é sempre contígua.

Assim, parece-nos adequadas como instrumentos de início do processo de construção 
das UEAs. As UDHs encaixam-se na noção de vizinhança, conforme definido em Furtado 
(2009), e já estão disponíveis para Salvador, Recife, Manaus, Rio de Janeiro e Belo Hori-
zonte.

4  LIMITAÇÃO: A QUESTÃO AMBIENTAL
A questão que nos parece de mais difícil solução, no âmbito de organização espacial, é a das 
águas e a ambiental. Assim como no território regional, bacias hidrográficas, biomas ou áreas 
de preservação não coincidem com porções do território constituídas necessariamente de 
identidades. Embora seja ponto pacífico na comunidade de discussão da questão ambiental 
que a unidade de gestão por excelência são as bacias, em termos administrativos há municípios 
que pertencem simultaneamente a várias bacias, sem mencionar a questão da bacia do São 
Francisco (interestadual) e os problemas de manejo do rio daí decorrentes.

Coincidir e articular planos e ações de políticas públicas que comunguem simultanea-
mente necessidades e possibilidades das unidades ambientais parece-nos o grande desafio.

Preliminarmente, como primeira sugestão, que se pense em unidades de análise am-
biental (e em gestão, planejamento e manejo) independentes das UEAs propostas.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este ensaio é apenas a tentativa de organizar ideias que potencialmente possam vir a ser 
utilizadas por planejadores metropolitanos. É proposta aberta e incompleta que busca tão-
somente introduzir possibilidades e fomentar a discussão.

Problema significativo na gestão territorial, seja ele municipal, regional ou metropo-
litano, é que cada unidade de governo (secretaria, ministério, departamento, autarquia) 
desenvolve seu próprio instrumental de recorte, análise e implementação de política. Faz-se 
necessário que haja consistência entre as propostas, inclusive no âmbito de coleta de infor-
mações elementares. Unidades construídas politicamente, com aporte técnico negociado e 
alguma coesão identitária, têm mais chances de se estabelecer como elemento de planeja-
mento, senão pelo menos como referência.

Note-se que a proposta ora apresentada delega constantemente as decisões políticas a 
um conselho deliberativo e aos municípios/estado. De outro lado, a execução e a iniciativa 
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“podem” estar (ou vir a estar) nas mãos da coordenação proposta. De forma pragmática, 
acredita-se que esta competência deverá ser paulatinamente conquistada.

Como sugere a epígrafe deste trabalho, a complexidade do urbano demanda os mais 
variados instrumentos de análise: dos aespaciais aos explicitamente territorializados e, em 
essência, aqueles que conseguem trabalhar nos interstícios dos dois, atendendo aos cidadãos 
com qualidade e dignidade. Entende-se, portanto, que é central nessa proposta a possibili-
dade de inclusão que dela deriva.
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REDE URBANA, TERRITÓRIO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL*

Constantino Cronemberger Mendes**

1  INTRODUÇÃO
Os avanços teóricos e metodológicos associados aos problemas ou às questões urbanas e 
regionais têm contribuído para a construção de uma análise conjunta do papel das cidades 
e do território, como instrumentos de planejamento para o desenvolvimento regional. Essa 
convergência pode ser percebida no confronto de três documentos referenciais, que serão 
lidos neste artigo de forma integrada ou, pelo menos, articulada. Isso é importante não só 
do ponto de vista de diagnósticos mais precisos da realidade urbana e regional do país, mas, 
também, como bases para orientações de políticas públicas no âmbito do desenvolvimento 
regional brasileiro; sem falar na possibilidade de servir de referência para incentivos ao setor 
privado na mesma direção.

Os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada/Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística/Universidade Estadual de Campinas (IPEA/IBGE/UnICAmP, 2001), do Centro de 
Gestão de Estudos Estratégicos/ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (CGEE/
mP, 2008) e do IBGE (2009) compõem, hoje, uma base referencial importante para a análise 
conjunta da questão urbana e regional no país. Lidos em conjunto, eles compreendem carac-
terizações específicas1 que permitem uma visão complementar e integrada da rede urbana e 
do território como fontes de orientação para políticas públicas com foco na questão regional, 
em particular, na busca pela redução das desigualdades socioeconômicas. não obstante as 
especificidades de pressupostos conceituais e metodológicos dos estudos, entende-se que eles 
trazem resultados se não semelhantes, pelo menos complementares, que dão suporte para 
um tratamento mais refinado e detalhado das questões urbana e regional, possibilitando um 
diálogo e uma convergência de ações da União com as esferas estaduais e municipais.

Como fator comum, eles partem da caracterização da rede urbana nacional e regional, 
mesmo se utilizando de pressupostos, métodos de análise e objetivos diferenciados. O papel 

* Os argumentos tratados neste artigo não expressam, necessariamente, as opiniões da Diretoria de Estudos Regionais,  
Urbanos e Ambientais do Ipea. A responsabilidade nas colocações emitidas é exclusiva do autor.

** Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais – Dirur/Ipea.

1. De maneira diferenciada e inédita, porém, o segundo estudo, para além da caracterização da rede urbana respaldada nos 
outros dois estudos, busca um olhar sobre o futuro da organização territorial do país, em 2027.
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da cidade é central para o entendimento da hierarquia da rede urbana e da conformação da 
região ou território de influência (seu entorno). De fato, algumas regionalizações propostas 
por instituições públicas não trazem essa referência urbana, baseada em princípios de polaridade, 
como no caso dos territórios da cidadania – ministério do Desenvolvimento Agrário (mDA) – ou 
das mesorregiões de referência para políticas regionais – ministério da Integração (mI) –,2 em que 
a cidade não é tomada como base para ação, mas sim por meio de critérios de homogeneidade, 
como nos casos, respectivamente, das “áreas ou territórios rurais” (definidos por sua identidade 
social econômica e cultural) e das “(meso)regiões diferenciadas” (definidas como espaços subna-
cionais contínuos com identidade comum, no Decreto no 6.047, de 2007).

A leitura presente neste artigo argumenta que ao lado de uma caracterização da rede 
urbana, trazida de forma competente pelos estudos do Ipea/IBGE/UnICAmP (2001) e do 
IBGE (2009), é necessário incluir uma dimensão territorial definida no estudo da dimensão 
territorial para o planejamento. E que eles não só se tornem mecanismos importantes de 
orientação para a política pública, mas elementos para uma análise necessária de uma visão 
e uma construção de país no futuro.

Este artigo está dividido em seis seções, incluindo esta introdução. A segunda trata de 
alguns elementos teóricos e conceituais dos estudos; a terceira traça semelhanças e diferenças 
nos estudos citados; as limitações metodológicas dos estudos e a necessidade de inserir novas 
dimensões de análise são tratadas na quinta seção, e em seguida, na última, são tecidas 
algumas conclusões e sugestões.

2  ASPECTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS E ESTRATÉGICOS DOS ESTUDOS
Dois conceitos são caros à análise regional: homogeneidade e polaridade. O primeiro está 
baseado no princípio de identidade, que faz com que determinados territórios ou regiões 
sejam definidos por terem características homogêneas. O segundo expressa o princípio de 
heterogeneidade, polarização ou interação, que faz com que determinados núcleos (urbanos) 
sejam considerados polos diferenciados de população e de prestação de bens e serviços, em 
geral, na sua interação com outros núcleos urbanos.

Esses conceitos expressam, de um lado, a definição de características socioeconômicas, 
ambientais e históricas, entre outras, na definição de determinados territórios ou espaços 
homogêneos; e de outro lado, o papel da cidade como centro de decisão e de sua constituição 
como uma aglomeração de população e de atividades que a torna um local com funções dife-
renciadas no território. Sob esses aspectos, CGEE/mP (2008) define uma primeira escala de 
territórios ou espaços homogêneos para uma estratégia nacional de desenvolvimento regional 
e de organização territorial, levando em conta aspectos socioeconômicos, ambientais (bioma) 
e históricos (escala 1) e duas outras escalas (macro e subregionais; escalas 2 e 3) pautadas no 
conceito de polarização. Dois estudos – Série Características e Tendências da Rede Urbana 
do Brasil e REGIC – também definem diferentes escalas baseadas na hierarquia da rede de 
cidades estabelecida (metrópoles, centros regionais e centros subregionais, no caso da Série 
Características e Tendências da Rede Urbana do Brasil e, no caso do REGIC,3 metrópoles, 
capitais regionais, centros subregionais, centros de zona e centros locais).

2. Mesmo a proposta de Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT) (MI, 2006) padece por não utilizar a rede de 
cidades como referência, considerando-se o Regiões de Influência das Cidades (REGIC de 1993) de forma bastante superficial 
e dando-se maior ênfase à rede de transportes ou logística. No caso do Ministério das Cidades (MCid), a rede de cidades 
tem um papel relevante, mas padece, ao contrário, de um tratamento territorial e regional mais adequado.

3. A maior quantidade de níveis urbanos (cinco), no caso do REGIC, é proveniente do próprio critério inicial de unidade da 
análise municipal utilizado.
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Outros dois conceitos complementares definem o porte do núcleo urbano e seus limites 
de influência: limite crítico (“círculo menor” do núcleo), que define o seu tamanho e a sua 
posição numa hierarquia de diversos polos, refletindo as economias de escala na prestação de 
bens e serviços e as economias urbanas de aglomeração, e limite máximo (“círculo maior”), 
que define o alcance do entorno do núcleo urbano, definindo uma área de mercado ou 
região de influência (“externalidades”) de determinado polo. Quanto maior o tamanho do 
polo, maior sua função e sua região de influência, limitada por um fator de “fricção” asso-
ciado com sua distância em relação aos demais polos urbanos. A contiguidade e o custo de 
transporte são aspectos relevantes nessa interação entre polos.

Os conceitos de fluxo e de estoque, nesse sentido, ocupam um papel conceitual im-
portante na definição e caracterização da rede urbana na medida em que uma hierarquia de 
cidades é definida em termos de estoque (de população, bens e serviços etc.) e da interação ou 
interdependência com outros núcleos, relacionados com os fluxos (de pessoas, comerciais etc.) 
existentes entre os diversos centros urbanos. A influência de forças centrípetas (de aglomeração 
ou concentração) e centrífugas (de dispersão), das economias de escala e a existência das 
externalidades são conceitos provenientes da nova geografia econômica (KRUGmAn, 1991), 
mas considerados bastante próximos ou relacionados aos anteriormente mencionados.

A abordagem teórico-conceitual dos três estudos está intimamente relacionada à teoria 
dos lugares centrais (CHRISTALLER, 1933, geógrafo) e ao modelo de rede urbana (LOSCH, 
1954, economista), em que a noção de região é diretamente associada à ideia de rede urbana. 
O princípio da centralidade como o espaço organizado em torno de um núcleo urbano 
principal denominado lugar central e a região complementar, ou entorno, que possui uma 
relação de codependência com o núcleo principal, por ser este o locus ofertante de bens e 
serviços, por natureza, urbanos.

Da análise regional para a análise locacional ocorre a passagem de uma busca de com-
preensão do padrão característico da estrutura urbana e regional do país, entre determinadas 
regiões e polos, para as escolhas de locais passíveis de serem realizadas por agentes econô-
micos, sejam eles privados ou públicos. nesse contexto, os três estudos revelam diferenças 
conceituais e de objetivos, na medida em que apenas o estudo da CGEE/mP realiza essa 
passagem entre as análises regional e locacional de maneira mais clara e explícita. Os outros 
dois estudos apenas “sinalizam” para uma possível escolha de novos polos ou núcleos urbanos 
que venham a influenciar a reconfiguração da rede urbana existente.

De qualquer forma, todos os estudos caracterizam a rede urbana brasileira em termos 
puramente estáticos. O estudo da CGEE/mP considera, entretanto, a escolha locacional para 
efeito de uma nova organização territorial futura a partir da escolha de novos núcleos estratégicos, 
macro e subregionais. Em última instância, não seria a caracterização, em si, da rede urbana 
ou das regiões de planejamento propostos que permitiria essa mudança, mas sim a capacidade 
dos agentes públicos e privados de mapear e sugerir novos investimentos e projetos.

Ou seja, o que estaria implícito numa proposta de “regionalização” do país, considerada 
a partir de uma rede de cidades, é a possibilidade de servir de orientação a agentes privados 
e públicos na escolha de locais para ações que possam levar a uma reorganização territorial 
em bases mais integradas e coesas, com menores desigualdades socioeconômicas.

3  SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS METODOLÓGICAS DOS ESTUDOS
Os três estudos tomados como referência deste artigo partem de unidades de análises dife-
renciadas. Enquanto o estudo sobre a rede urbana é pautado na dimensão mesorregional, o 
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estudo acerca da dimensão territorial para o planejamento utiliza-se das microrregiões como 
base e, finalmente, o REGIC usa o município como referência metodológica e analítica.4 
Essa diferenciação não é um problema a priori, dado que cada unidade pode ser dotada 
com informações específicas para a aplicação metodológica e para a análise. Dependendo 
da disponibilidade de dados, das especificidades territoriais e do grau de precisão analítico 
necessário as unidades básicas devem ser adotadas complementarmente, para efeito de maior 
detalhamento da caracterização de análise e, mesmo, de ação.

Tanto que, para o primeiro nível ou primeira escala macrorregional de caracterização 
dos três estudos, os resultados encontrados são semelhantes. Os 13 polos do estudo sobre a 
rede urbana,5 os 12 macropolos do estudo a respeito da dimensão territorial para o planeja-
mento e as 12 metrópoles do REGIC são as mesmas, independentemente da unidade tomada 
como base inicial.6 As diferenciações de resultados surgem com as definições da segunda 
escala (subregional) dos núcleos urbanos. nesse caso, hipóteses, pressupostos, métodos ou 
modelos utilizados e cortes específicos definidos em cada estudo proporcionam resultados 
diferenciados, mas não contraditórios. O primeiro estudo define 98 centros subregionais, 
dado o corte mesorregional efetuado; enquanto o segundo estudo estabelece 118 subpolos, 
dado o uso microrregional de base; e o terceiro estudo alcança 239 centros; uma amostra 
maior e mais detalhada de núcleos subregionais (e locais) em face da própria unidade de 
referência municipal.7

O nível ou escala subregional tem papel relevante e especial para o planejamento e a ação 
política. Pequenos núcleos, em geral, estarão inseridos em uma área de influência dos centros 
subregionais, que exercem funções mais relevantes, do ponto de vista regional. no caso da 
União, trata-se de uma escala adequada para uma intervenção entre o nível municipal e o 
macrorregional. Isso por vários motivos, entre eles o fato de que é operacionalmente difícil 
tratar sistematicamente 5.565 municípios, ao mesmo tempo em que na escala macrorregio-
nal as diferenças intrarregionais são importantes. mesmo do ponto de vista estadual seria 
importante o uso de uma escala superior ao município, tendo em vista a possibilidade de se 
criar uma ponte com a ação federal. Do ponto de vista municipal, a vantagem de tratamento 
conjunto com outros municípios (o consórcio municipal é um exemplo disso) pode facilitar 
a presença de maior escala para análises e ações conjuntas.

Em síntese, os três estudos apresentam resultados nessa direção, da convergência entre 
a dinâmica da rede urbana e do território, que permitem um tratamento mais adequado 
da função e da influência de diversos polos subregionais. A pergunta é: o que fazer com 
as diferentes definições existentes? Trata-se somente de caracterizar a rede urbana ou de 
procurar alterar sua configuração na busca de uma organização territorial mais equilibrada, 
minimizando as diferenças regionais socioeconômicas?

4. Município, micro e mesorregiões são as unidades referenciais de qualquer estudo tendo em vista sua definição oficial do 
IBGE, para efeito de qualquer parâmetro a ser utilizado em análises regionais.

5. O 13º polo da rede urbana (Campinas/SP) que pode ser considerada a única exceção entre os três estudos representa, 
na realidade, um limiar metodológico, assim como pode ser considerada a inclusão de Cuiabá, Campo Grande, São Luis e 
Uberlândia como “novos macropolos” pelo estudo da dimensão territorial para o planejamento.

6. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Salvador, Recife, Fortaleza, 
Belém e Manaus.

7. Nos casos da rede urbana e do REGIC são contabilizados, em conjunto, os centros regionais e subregionais.
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4  CARACTERIZAÇÃO OU RECONFIGURAÇÃO DA REDE URBANA E  
    TERRITORIAL?

O que se pretende com essas diferentes tipologias e ordens ou hierarquias de urbanidade 
definidas nos diferentes estudos? Trata-se não somente de diferentes aspectos de caracteri-
zação e tipos de análise que devem ser tomadas inicialmente para efeito da compreensão 
da diversidade territorial brasileira, avaliada em determinado tempo histórico. Ou seja, os 
estudos devem ser tratados apenas como uma “fotografia” do país, em determinado momento, 
para a observação (estática) da rede urbana nacional? – ou o diagnóstico procedente dos 
três estudos deve ser permanentemente atualizado e refinado para efeito de construção de 
bases mais precisas de compreensão da realidade nacional? Ele pode servir para algum tipo 
de análise em perspectiva futura da rede urbana e do território nacional?

Essa base de referência temporal, pautada em diferentes escalas – importa considerar – é 
proveniente da própria limitação em se estabelecer padrões nacionais de referência, quando, na 
realidade, existe uma diversidade ou uma heterogeneidade de padrões territoriais e regionais 
presentes na definição e na função de cada núcleo urbano e, consequentemente, para a ação 
que se pretenda realizar tomando o território como referência. As próprias redes de cidades 
em cada região (norte, nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) apresentam características 
específicas e diferenciadas.

De fato, os três estudos trazem contribuições importantes para essa compreensão. E 
quanto ao aspecto futuro? nesse sentido, o único estudo que se propõe a sugerir uma visão 
de futuro da rede urbana nacional e regional brasileira é o da dimensão territorial para o 
planejamento. A intencionalidade na escolha dos novos centros macro e subregionais estra-
tégicos não procura somente redefinir o desenho das regiões no futuro (ver mapa).
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na realidade, as regionalizações propostas no estudo são referenciais para o mapeamento 
e a localização dos investimentos atuais e previstos, especialmente no nível federal, que pos-
sam influenciar numa reconfiguração da rede urbana e do território no futuro. nesse caso, 
os novos macropolos e subpolos escolhidos (no total de 22, sendo sete macropolos e 15 
subpolos), não de maneira voluntarista e sim com critérios e métodos técnicos, apresentam 
características importantes para a reorganização futura territorial por meio da implantação 
de uma rede policêntrica de cidades mais equilibrada, o que permitiria uma menor con-
centração em polos já consolidados, na sua maioria no litoral atlântico. Com isso, os novos 
macropolos estão situados no Centro-norte e Centro-Oeste do país;8 e as subregiões de 
influência dos novos subpolos, no arco amazônico,9 contendo a antropização da floresta 
interior; na região do bico do papagaio,10 como área de transição entre o Centro-Oeste e 
a área de expansão agrícola sudoeste nordestina; no sertão norte11 e sul,12 neste em área 
de transição para o Sudeste e naquele em contraponto à primazia litorânea nordestina; e, 
finalmente, no interior sul do país,13 constituindo polos com funções importantes em área 
próxima à fronteira com o mercosul.

Em suma, a regionalização, por si só, não é suficiente para o alcance do objetivo de 
repensar a forma de organização territorial e da estrutura urbana, na perspectiva da redução 
das desigualdades regionais. Ela não apenas deve servir como orientadora da coordenação 
federativa, da intervenção pública e da ação privada, mas deve estar atrelada a uma forma 
de agir (escolha) dos agentes públicos e privados, bem como a um tratamento do conjunto 
de instrumentos passíveis de ser utilizados.

A necessidade de se atuar em diferentes escalas (internacional, continental, nacional, 
macrorregional, subregional e local), dependendo do objetivo em mente, torna complexa a 
definição de influências distintas dos núcleos urbanos a serem investigados em cada região. 
Os três estudos devem ser pensados em termos de uma visão nacional da rede urbana e do 
território. À medida que as escalas continental e internacional são introduzidas, deve haver 
uma reformatação da caracterização das redes de cidades, das suas áreas e territórios de influ-
ência e de suas funções nesses novos ambientes de análise, o que influenciará as referências 
em termos de políticas públicas a serem aplicadas.

Um exemplo claro disso surge com a leitura de rede de cidades da América do Sul e das 
cidades globais. O Programa IIRSA, por exemplo, longe de ser visto apenas como um eixo 
infraestrutural que une dois pontos extremos, pode ser impactado com uma nova leitura 
da função das redes de cidades e dos núcleos urbanos que estão ao longo ou no meio dessa 
ligação interpolos. De outra maneira, os eixos se tornam não apenas a ligação entre dois 
pontos, mas a integração de áreas territoriais contíguas.

Ao mesmo tempo, quando uma visão mais refinada dos estados e dos municípios é in-
troduzida, também ocorrerá uma redefinição de núcleos urbanos, particularmente associados 

8. Cuiabá, Campo Grande e Porto Velho, na macrorregião Centro-Ocidental, com vista a uma aproximação com a fronteira 
ocidental do país; Uberlândia, a meio caminho dos grandes polos Brasília-Goiânia e São Paulo, e Tocantins, no eixo Centro-
Norte na macroCentral; Belém e São Luis, na macroBelém-São Luís, saindo do eixo oriental do litoral nordestino.

9. Boa Vista (RR), Macapá (AP), Santarém (PA), Rio Branco (AC), além de Tabatinga (AM), Cruzeiro do Sul (AC) e Itaituba 
(PA), com este ligando a Sinop (MT) no eixo Cuiabá-Santarém (BR 163).

10. Marabá (PA), Araguaína (TO) e Imperatriz (MA).

11. Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha (CE) ou Crajubá; e Petrolina (PE)-Juazeiro (BA).

12. Montes Claros e Teófilo Otoni (MG) e Vitória da Conquista (BA).

13. Cascavel (PR), Chapecó (SC) e Santa Maria (RS).
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com a escala subregional, e de suas funções na organização territorial e no desenvolvimento 
regional. O refinamento das escalas subregionais, com um tratamento feito pelos estados, 
é fundamental para uma convergência de análise e de ação. É cada vez mais necessária uma 
análise integrada nos vários níveis federativos para a proposição de ações territoriais voltadas 
ao desenvolvimento regional.

5  LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS E LACUNAS DE ANÁLISE DOS ESTUDOS
Todos os estudos podem ser considerados como fontes inequívocas de conhecimento da 
realidade nacional, tendo como referência a rede de cidades e o território. Eles constituem 
instrumentos importantes, se não centrais, para a construção de propostas que levem em 
conta os objetivos de integração territorial e de coesão social do país. Em última instância 
o desenvolvimento regional mais equilibrado passa por uma análise conjunta desse tipo: 
rede urbana e território. não são, portanto, as limitações metodológicas e as lacunas de 
análise existentes nos três estudos que devem ser enfatizadas, mas seus papéis como fontes 
referenciais e iniciais para uma análise integrada da rede urbana e do território para fins de 
desenvolvimento nacional e regional mais equilibrado.

A própria definição da cidade como referência de análise dos três estudos pode ser con-
siderada uma fonte de limitação metodológica. nesse âmbito, os serviços e a infraestrutura 
de transportes assumem papéis centrais e influenciam de maneira particular o substrato 
para a ação pública. não por acaso, muito do resultado dos três estudos está pautado numa 
ação pública fortemente associada com a infraestrutura de transportes (rodovias, hidrovias 
etc.) ou na área de serviços urbanos: financeiros ou bancários, comerciais etc. Porém, outras 
dimensões atuam de forma complementar a essa centralidade urbana, como no caso da área 
rural e do meio ambiente.

De um lado, a caracterização da rede urbana feita nos dois principais estudos urbanos 
(o Rede Urbana e o REGIC) associa fluxos de serviços sem um tratamento adequado do 
território ou mesmo de uma proposição para uma reconfiguração da própria rede. Por outro 
lado, o estudo sobre a dimensão territorial para o planejamento, ao trazer o território como 
complemento à rede urbana, permite uma leitura mais objetiva do território atual, e também 
numa visão de futuro, mas padece de limitações ao colocar a infraestrutura de transporte 
como fator sintético (limitado) de custo econômico na interação entre as cidades.

Outras limitações podem ser apontadas: o uso de modelos estáticos e parciais; a interação 
de cidades como pontos (e o intraurbano?); a interação de cidades como massas de serviços 
(e a diversificação?); o custo de transporte com efeito dúbio na competitividade das firmas 
locais no mercado central e de acesso das firmas do centro no mercado local (desconsideração 
de estruturas produtivas complementares – facilita a integração – ou similares – facilita a 
concentração); os bens e serviços homogêneos; fatores e insumos homogêneos; a não con-
sideração de características de oferta e de demanda; entre outras.

A estrutura produtiva regional e os diversos custos associados à atividade produtiva 
regional são passíveis de serem introduzidos para uma caracterização atual e futura mais 
detalhada da organização territorial do país. Ao mesmo tempo, não há nos três estudos um 
detalhamento sobre quais instrumentos são passíveis de utilização como fontes dos investi-
mentos aplicados em determinada localidade ou região.

É importante notar, ainda, que todos os estudos têm em mente uma visão nacional ou, 
em certa medida, federal, de caracterização e de organização territorial. Para uma análise e 
uma compreensão mais articulada com a estrutura federativa existente no país, é necessário 
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adaptar essas visões federais com visões estaduais e municipais. Ou seja, tanto a definição 
de núcleos urbanos como o estabelecimento de “regiões de influência” devem ser calibrados 
com o olhar da rede de cidades intra e interestados. nesse sentido, será possível construir 
referenciais territoriais para o planejamento que levem em conta não só uma visão para a 
ação federal, mas estadual e também municipal.

6  CONCLUSÕES E SUGESTÕES
A análise aqui apresentada tenta articular os três estudos considerados referenciais da questão 
urbano-regional – Série Características e Tendências da Rede Urbana do Brasil; Estudo da 
Dimensão Territorial para o Planejamento; e REGIC – permitindo demonstrar a necessidade 
de se realizar uma análise conjunta da rede urbana com uma leitura territorial para a com-
preensão mais adequada da realidade nacional e das especificidades regionais. A análise da 
dinâmica regional deve estar associada com a dinâmica da rede urbana nacional.

As limitações metodológicas dos estudos não devem ser consideradas críticas para pro-
posições de políticas públicas associadas com o desenvolvimento nacional e regional, tendo 
em vista interesses de integração territorial e coesão social e econômica. Isso significa que 
devem ser ampliadas e refinadas suas concepções teóricas e metodológicas com a inserção 
de outras dimensões que possam ser fundamentais na (re)organização urbana e territorial 
do país, tais como aquelas associadas ao meio ambiente, ao mercado de trabalho, à pobreza, 
às questões intraurbanas, à estrutura fundiária e rural, à estrutura setorial-produtiva, entre 
outras dimensões; todas elas apenas superficialmente tratadas nos estudos citados.

Apesar da dificuldade e talvez da não praticidade de se chegar a uma versão única da 
leitura da rede urbana e da regionalização do país para efeito de uma ação pública, geralmente 
pautada em objetivos setorialmente definidos, é necessário um mínimo de convergência nas 
diversas metodologias propostas para se conseguir maior convergência nas políticas e nos 
instrumentos a serem utilizados, não permitindo sobreposições de ações ou pulverização de 
recursos públicos ou privados.

Os estudos partem de uma visão nacional ou federal, passível de ser apropriada com 
uma visão estadual e mesmo municipal, para uma efetiva articulação federativa no campo 
da rede urbana e do desenvolvimento regional, tomando como base a organização da rede 
de cidades e do território como fontes de orientação importantes. A possibilidade de coor-
denações entre as esferas municipal, estadual e federal pode ter na estrutura da rede urbana 
e na dinâmica territorial uma base inicial fundamental de operação.

Tanto do ponto de vista da organização e da integração do território nacional quanto 
do desenvolvimento regional, criando maior coesão social e econômica e menor concen-
tração e desigualdade socioeconômica, ou mesmo na ampliação para um tratamento das 
articulações continentais e internacionais, o conjunto articulado e integrado da rede urbana 
e da regionalização, com base numa leitura inovadora do território, é essencial para políticas 
públicas que pretendam atingir o objetivo de maior desenvolvimento nacional, regional-
mente equilibrado.

Em suma, os três estudos citados são fontes iniciais e não finais para uma análise e 
constituem uma base para a proposição de políticas no âmbito da questão urbana, territo-
rial e regional do país no futuro. Dado o uso dos estudos como subsídios para as políticas 
públicas – haja vista, por exemplo, a inclusão do Estudo da Dimensão Territorial para o Pla-
nejamento (CGEE/mP, 2008) como influenciando as orientações estratégicas de governo 
(mP/SPI, 2009) e o planejamento plurianual (PPA 2008-2011) –, sugere-se um trabalho 
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de integração das diversas leituras urbano-regionais, para a construção de um mapa refe-
rencial do país, compatível entre as diversas leituras setoriais, conciliando não somente a 
rede urbana e o território, mas outras dimensões fundamentais para a devida e efetiva ação 
pública e privada.
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AS TRANSFORMAÇÕES DA REDE URBANA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO: UMA CONTRIBUIÇÃO À 
LUZ DOS RESULTADOS DO REGIC 2007

Ligia Schiavon Duarte*
Alessandra Martins Navarro**

1  INTRODUÇÃO
Passados quase 20 anos da instituição do atual recorte regional oficial do Estado de São Paulo, 
a percepção das transformações ocorridas na morfologia e hierarquia das cidades paulistas leva, 
recorrentemente, os estudiosos da rede urbana a apontarem a superação dessa regionalização. 
Embora a tendência de fragmentação desse recorte regional e sua incapacidade de embasar a 
formulação de políticas públicas que considerem a dimensão territorial sejam consensuais, 
nos interessa neste texto verificar em que medida essa regionalização está superada e quais os 
possíveis fatores que determinaram as alterações em sua organização, tendo como referência 
o estudo Regiões de Influência das Cidades 2007 – REGIC (IBGE, 2008).

As regiões e sub-regiões administrativas do estado foram criadas através do Decreto 
no 48.162/1967 e continham tanto a noção de região funcional como critério para a defi-
nição do recorte do território quanto a ideia de polo como estratégia de desenvolvimento. 
Dezessete anos mais tarde, o Decreto no 22.970 criou as regiões de governo (RGs) com o 
intuito de estabelecer, entre outras coisas, um novo padrão de organização espacial para a 
administração pública. Em 1987, compatibilizaram-se as duas sub-regionalizações, acertando 
os contornos das regiões administrativas (RAs) e das RGs, de maneira que a última passasse a 
corresponder aos limites da primeira. Por fim, em 1990, com o Decreto no 32.141 finaliza-se 
o desenho institucional da rede urbana paulista configurado por 15 RAs e 42 RGs.

Apesar das transformações pelas quais vem passando a rede urbana paulista, pode-se 
supor que o recorte geográfico das RAs, e em alguma medida das RGs, ainda guarde alguma 
correspondência com a lógica existente na época da sua criação. Ou seja, em alguma me-
dida, esse recorte deve ser determinado pela área de influência de seu município-sede. Para 
Silva Neto (2003), “foi através da hierarquia funcional dos centros urbanos que se chegou à 
identificação das sedes regionais e das respectivas áreas de influência regional e sub-regional”. 

* Analista de Projetos da Fundação Seade.
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Além disso, deve-se considerar que, uma vez definida a regionalização que orienta o plane-
jamento e a implantação das políticas estaduais, esse recorte regional, bem como o poder 
de polarização de seus municípios-sede, tenderia a se reforçar.

(...) o fato é que as regiões e sub-regiões administrativas guardam estreita relação com o processo histórico 
e o povoamento de seu território. Dos onze centros urbanos que nos anos de 1960 passaram a desempenhar 
função de sedes administrativas do Estado, oito já cumpriam importante papel de estruturação da rede 
urbana no século XIX. Por estas e outras razões, é que se admite que as regiões administrativas do Estado 
representem uma espécie de regionalização historicamente construída. Aliás, se for levando em conta 
que já se passaram mais de 30 anos desde a sua criação, pode-se dizer que os seus efeitos devem ser 
considerados no processo recente da urbanização paulista (SILVA NETO, 2003).

No entanto, não apenas a formação histórica de um território ou o recorte político 
administrativo determinam as relações intermunicipais. Muitos outros fatores, de ordem 
econômica, demográfica ou geográfica, podem indicar outras regionalizações possíveis. Silva 
Neto (2003) aponta a existência de “outras formas de agrupamento regional mais potentes e 
com maior força de regionalização” chamadas de sistemas de engenharia. Esses sistemas de 
engenharia buscam promover um uso racional do espaço, considerando as relações de custo/
benefício e facilitando novos fluxos de bens e serviços, sugerindo novos recortes geográficos. 
Esse conceito de sistemas de engenharia, segundo o autor, é bastante amplo e pode abranger 
desde a presença de uma rodovia, passando pelos recursos naturais existentes em uma região, 
até um sistema produtivo, como o citroalcooleiro do interior de um estado.

Um dos estudos recentes que investiga a rede urbana e procura apontar as permanências e 
as modificações desta rede é o REGIC (IBGE, 2008), cujo intuito é subsidiar o planejamento 
estatal, bem como prover ferramentas para o conhecimento das relações sociais vigentes e 
dos padrões espaciais que delas emergem. Como resultado final, além da hierarquização dos 
centros urbanos, o REGIC estabelece as regiões de influência desses centros.

Neste contexto, propõe-se para este trabalho investigar qual a contribuição que a pesquisa 
REGIC 2007, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), traz para a com-
preensão da atual dinâmica territorial do Estado de São Paulo, identificando as mudanças ocorridas 
na hierarquia sugerida pela regionalização institucional, bem como suas possíveis causas.

2  ASPECTOS METODOLÓGICOS DO REGIC 2007
A metodologia adotada no REGIC consiste em estabelecer inicialmente uma classificação dos 
centros urbanos e, em seguida, delimitar suas áreas de influência (IBGE, 2008). Privilegia-se 
a função de gestão do território, considerando que esse centro é caracterizado como aquela 
cidade onde se localizam, de um lado, os diversos órgãos do Estado e, de outro, as sedes de 
empresas cujas decisões afetam direta ou indiretamente um dado espaço, que passa a ficar 
sob o controle da cidade por meio das empresas nela sediadas. Nesse sentido, a definição dos 
centros da rede urbana se utiliza de informações de subordinação administrativa no setor 
público federal, para definir a gestão federal, e de localização das sedes e filiais de empresas, 
para estabelecer a gestão empresarial.

Ainda complementam a identificação dos centros de gestão do território outras infor-
mações, como a oferta de distintos equipamentos e serviços capazes de dotar uma cidade 
de centralidade – informações de ligações aéreas; de deslocamentos para internações hos-
pitalares; das áreas de cobertura das emissoras de televisão; da oferta de ensino superior; 
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da diversidade de atividades comerciais e de serviços; da oferta de serviços bancários; e da 
presença de domínios de internet.

Uma vez estabelecidos os principais nós da rede, para os quais está disponível grande 
número de informações secundárias, passa-se à etapa de definição das regiões de influência 
dos centros, com base nas redes de interação que conectam as cidades. As informações de 
fluxos – materiais e imateriais – entre cidades, disponíveis a partir de fontes secundárias, 
não têm a abrangência necessária. Assim, para os municípios que não foram identificados 
como centros de gestão, o IBGE realizou um levantamento específico, que consistiu de um 
questionário preenchido pela rede de agências do IBGE.

A etapa final, conforme mencionado, consistiu na hierarquização dos centros urbanos, 
atividade para a qual foram elementos importantes a classificação dos centros de gestão do terri-
tório, a intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de influência de cada centro.

Ressalta-se que no REGIC a unidade de observação para as grandes aglomerações ur-
banas utilizada corresponde às áreas de concentração de população (ACPs) “definidas como 
grandes manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas pelo tamanho e densidade da 
população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna da área, dada pelos deslocamentos 
da população para trabalho e estudo” (CASTELLO BRANCO, 2003).

Baseado no estudo de Castello Branco (2003), o REGIC considerou três ACPs no Estado 
de São Paulo: São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A primeira delas divide-se 
em seis sub-ACPs, sendo o município de São Paulo seu núcleo principal e os municípios de 
Campinas, Santos, São José dos Campos, Jundiaí e Sorocaba os subnúcleos.

Devido à indisponibilidade de acesso ao trabalho citado anteriormente, não é possível 
identificar com precisão os municípios que compõem cada uma das sub-ACPs. No entanto, 
analisando a base de dados do REGIC, pode-se afirmar que a ACP de São Paulo abrange 
90 municípios, localizados na região metropolitana de São Paulo (RMSP) e no seu entorno 
imediato, incluindo todos da Baixada Santista, exceto Peruíbe, além de municípios das RAs 
de São José dos Campos, Sorocaba e Campinas.1

3  A HIERARQUIA DA REDE URBANA PAULISTA SEGUNDO O REGIC
Com relação ao Estado de São Paulo, o REGIC indica que São Paulo é a grande metrópole 
nacional com projeção em todo o país. Sua rede abrange o Estado de São Paulo, parte do Triângulo 
Mineiro e do sul de Minas Gerais, estendendo-se a oeste pelos estados de Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Rondônia e Acre. Os municípios que a compõem concentram cerca de 28,0% 
da população brasileira e 40,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional de 2005.

1. A composição da ACP de São Paulo é a seguinte: Alumínio, Americana, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Arujá, Atibaia, 
Barueri, Bertioga, Boituva, Bom Jesus dos Perdões, Cabreúva, Caçapava, Caieiras, Cajamar, Campinas, Campo Limpo 
Paulista, Carapicuíba, Cosmópolis, Cotia, Cubatão, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, 
Franco da Rocha, Guararema, Guarujá, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Iperó, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itapevi, 
Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Itupeva, Jacareí, Jaguariúna, Jandira, Jundiaí, Juquitiba, Louveira, Mairinque, Mairiporã, Mauá, 
Mogi das Cruzes, Mongaguá, Monte Mor, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Pedreira, Pindamonhangaba, 
Piracaia, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Porto Feliz, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salto, Salto de Pirapora, 
Santa Bárbara d’Oeste, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, São José dos Campos, São Lourenço da Serra, São Paulo, São Roque, São Vicente, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão 
da Serra, Taubaté, Tremembé, Valinhos, Vargem Grande Paulista, Várzea Paulista, Vinhedo e Votorantim.
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O quadro a seguir mostra a classificação dos municípios na hierarquia da rede paulista 
definida pelo REGIC e os municípios-sede da RA e RG.

REGIC 2007: classificação hierárquica para o Estado de São Paulo

Classificação no REGIC Municípios RA RG

Metrópole nacional São Paulo

Capital regional A Campinas Campinas

Capital regional B Ribeirão Preto, São José do Rio Preto
Ribeirão Preto, São José do 

Rio Preto

Capital regional C

Araçatuba, Araraquara, Bauru, Marília, 

Piracicaba, Presidente Prudente, Santos,  

São José dos Campos, Sorocaba

Araçatuba, Araraquara, Bauru, 

Marília, Presidente Prudente, 

Santos, São José dos Campos, 

Sorocaba

Piracicaba

Centro sub-regional A

Catanduva, Barretos, Botucatu, Franca,  

Jaú, Limeira, Ourinhos, Rio Claro, São 

Carlos, São João da Boa Vista

Barretos, São Carlos, Franca

Catanduva, Botucatu, Jaú, 

Limeira, Ourinhos, Rio Claro, 

São João da Boa Vista

Centro sub-regional B

Andradina, Araras, Assis, Avaré, Bragança 

Paulista Guaratinguetá, Itapeva,  

Itapetininga, Registro

Registro

Assis, Avaré, Bragança 

Paulista, Guaratinguetá, 

Itapeva, Itapetininga

Centro sub-regional C

Centro de zona A

Adamantina, Amparo, Bebedouro, Birigui, 

Cruzeiro, Dracena, Fernandópolis, Ituverava, 

Jales, Jundiaí, Lins Mogi Guaçu, Olímpia, 

Penápolis, Santa Fé do Sul, São José do Rio 

Pardo, Tatuí, Tupã, Votuporanga

Cruzeiro, Dracena,  

Fernandópolis, Jales, 

Jundiaí, Lins, Tupã, 

Votuporanga

Centro de zona B

Aparecida, Apiaí, Auriflama, Bariri, Barra 

Bonita, Capivari, Espírito Santo do Pinhal, 

Garça, General Salgado, Guararapes, Ilha 

Solteira, Itapólis, Itararé, Leme, Lorena,  

Lucélia, Matão, Monte Alto, Monte  

Aprazível, Orlândia, Osvaldo Cruz,  

Palmeira d’Oeste, Paraguaçu Paulista, Piraju, 

Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, 

Rancharia, Santa Cruz do Rio Pardo, São  

Joaquim da Barra, São Manuel, São  

Sebastião, Taquaritinga, Tietê

São Joaquim da Barra

  Fonte: IBGE (2007).

Ao observar a hierarquização dada pelo REGIC e comparando-a com a hierarquia dada 
pela regionalização oficial nota-se que dois municípios-sede de RA, São José do Rio Preto e 
Ribeirão Preto, encontram-se classificados como capitais regionais B, ao passo que a maioria 
dos demais municípios-sede de RA encontra-se classificada como capital regional C.

Dos municípios classificados como capital regional C, apenas Piracicaba não é sede de 
RA, embora este município seja considerado sede de RG.

Classificadas como centro sub-regional A encontram-se três sedes de RA (Barretos, 
Franca e São Carlos) e sete sedes de RG (Catanduva, Botucatu, Jaú, Limeira, Ourinhos, 
Rio Claro e São João da Boa Vista).

Como centro sub-regional B apenas a RA de Registro é classificada, como também as 
sedes de RG de Assis, Avaré, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itapeva e Itapetininga.

Nenhum município foi classificado como sub-regional C. Como centro de zona A 
foram classificados oito municípios-sede de RG (Cruzeiro, Dracena, Fernandópolis, Jales, 
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Jundiaí, Lins, Tupã, Votuporanga) e nenhum de RA. E, por fim, apenas uma sede de RG 
(São Joaquim da Barra) foi classificada como centro de zona B e duas sedes de RG — Ca-
raguatatuba e Taubaté — não foram elencadas nesta classificação.2

Percebe-se, portanto, que todos os 15 municípios-sede de RA e 40 dos 42 municípios-
sede de RG estão presentes na hierarquia proposta pelo REGIC, o que sugere uma coerência 
entre as duas regionalizações observadas. No entanto, chama a atenção a classificação das 
RAs de São José do Rio Preto e de Ribeirão Preto como centro regional B. Resultado este 
que advém da importância relativa que a área de influência tem na definição da hierarquia 
proposta pela metodologia do REGIC. Assim, municípios, identificados com maior peso 
relativo como centros de gestão do território, como é o caso de Sorocaba, São José dos 
Campos e Jundiaí, foram classificados em um nível hierárquico menor do que os municípios 
com maior área de influência, como São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.

4  REGIÃO DE INFLUÊNCIA DOS CENTROS URBANOS SEGUNDO O REGIC
Analisando-se a polarização exercida pelos centros urbanos, destacam-se alguns aspectos apontados 
pelos resultados do REGIC. Um deles é que 101 municípios do Estado de São Paulo são polariza-
dos por outros municípios que não os municípios-sede das RGs a que eles pertencem (ver mapa). 
Porém, se considerarmos as áreas polarizadas pelas sedes de RA, apenas 33 municípios paulistas 
não estão na área de influência direta do município-sede da região que eles compõem.

Desses casos, destacam-se, pela possível incoerência do resultado apenas dois muni-
cípios: Ourinhos e Pirassununga. Ambos, apesar da relativa distância da capital do estado, 
estão na área de influência direta da subACP de São Paulo.

Porém, mais do que os municípios que estão ou não na área de influência direta do 
seu município-sede, é interessante notar a diferença observada na inter-relação entre as RAs 
localizadas na porção norte do estado. Devido à presença dos municípios de São José do Rio 
Preto e de Ribeirão Preto nessa porção do território paulista, e de suas respectivas capacidades 
de polarização, as RAs de Barretos e de Franca tornam-se praticamente sub-regiões na hie-
rarquia desses dois centros. Ribeirão Preto polariza diretamente parte dos municípios que 
compõem a RA de Franca, e a outra parte indiretamente, já que o município de Franca, sede 
da RA, está na área de influência do município de Ribeirão Preto. Cabe ressaltar também a 
influência desse município na RA de Barretos, uma vez que o município de Barretos, sede de 
RA, também está na área de influência direta de Ribeirão Preto. No entanto, os municípios 
localizados na porção oeste da RA de Barretos estão na área de influência do município de 
São José do Rio Preto diretamente, como é o caso dos municípios da porção noroeste, ou 
indiretamente, como ocorre com os municípios mais ao sul. Esses últimos são primeiramente 
polarizados pelo município de Catanduva, que é sede de RG.

Por último, foi possível verificar que alguns municípios paulistas aparecem mais de uma 
vez na matriz do REGIC. Isso resulta em municípios com múltiplas vinculações. Alguns 
exemplos são o município de Pirajú que aparece vinculado a Avaré e também a Ourinhos, 
ou o município de Adamantina, que está vinculado a Marília e também a Presidente Pru-
dente. Assim como esses, os municípios de Santa Cruz das Palmeiras, Santa Rita do Passa 
Quatro, Suzanápolis, Severínia e Cordeirópolis são exemplos de municípios com múltiplas 
vinculações, todas elas de caráter subordinado. Nesse caso optou-se por manter o vínculo 
que melhor se ajuste à regionalização política administrativa do Estado de São Paulo.

2. Ressalte-se que Taubaté está dentro da ACP de São Paulo, mais especificamente da sub-ACP de São José dos Campos. 
Por esse motivo ela não foi hierarquizada no REGIC.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
A primeira consideração a ser feita quando se analisa o resultado do REGIC para o Estado 
de São Paulo é que a utilização das ACPs como unidade de observação para as grandes aglo-
merações urbanas impossibilita a identificação da inter-relação de municípios localizados na 
área com maior concentração populacional e econômica do estado. Os 90 municípios que 
compõem a ACP de São Paulo respondem por 76% do PIB e 66% da população do estado 
em 2006, demonstrando elevado grau de concentração, o que por si só impossibilita o uso 
do REGIC como único instrumento de análise da regionalização paulista.

No entanto, para o restante dos municípios paulistas, os resultados do REGIC demonstram 
que o atual recorte político administrativo do estado guarda significativa coerência com o 
relacionamento existente entre os municípios, principalmente no que se refere ao recorte 
territorial das RAs. De forma geral, o que os resultados do REGIC sugerem é, eventualmente, 
um ajuste nas fronteiras das atuais regiões.

Apenas na porção norte do estado, onde estão localizadas as ACPs de São José do Rio 
Preto e de Ribeirão Preto, os resultados do REGIC apontam para uma expansão territorial 
das RAs de São José do Rio Preto e de Ribeirão Preto. Esse resultado é provavelmente uma 
decorrência da dinâmica econômica configurada nessa parte do território que a diferencia 
do restante do estado e que contribui para que a área de influência dessas duas aglomerações 
se estenda para além das fronteiras paulistas.

É importante notar que aqueles municípios mais próximos da capital paulista, identi-
ficados como tão ou até mais relevantes que as ACPs de São José do Rio Preto e de Ribeirão 
Preto, no que se refere à função de gestão do território, estão em um nível hierárquico menor 
do que esses dois centros. Esse resultado decorre do fato de que a metodologia do REGIC 
atribui menor importância à dimensão de “gestão do território” do que à dimensão de “área 
de influência”, esta refletida em termos do número de municípios polarizados sem ponderar, 
contudo, o peso populacional ou econômico desses municípios
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EFEITOS DA VARIAÇÃO DA TARIFA E DA  
RENDA DA POPULAÇÃO SOBRE A DEMANDA  
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO 
NO BRASIL

Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho*
Rafael Henrique Moraes Pereira*

1  INTRODUÇÃO
As políticas públicas de transporte e mobilidade urbana não têm sido capazes de conter a 
elevação das tarifas de ônibus urbanos ocorrida nos últimos anos, o que gera fortes reper-
cussões sobre a maioria da população que depende do transporte público para se deslocar, 
principalmente nos períodos de queda de renda familiar.

O presente estudo tem como objetivo analisar a evolução nos últimos 15 anos dos 
efeitos da capacidade de pagamento da população — aqui representada por uma relação 
entre a renda da população e o valor da tarifa média real dos sistemas de ônibus — sobre a 
demanda pagante nas grandes cidades brasileiras. Complementando o estudo, apresenta-se 
a evolução dos principais custos do setor, permitindo uma análise sobre os diversos fatores 
que vêm provocando o contínuo aumento no preço das tarifas de ônibus no Brasil metro-
politano, nos últimos 15 anos.

2  CÁLCULO DA TARIFA E EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DO TRANSPORTE POR 
    ÔNIBUS URBANO

No Brasil, os custos do transporte público por ônibus sempre foram cobertos exclusivamente 
pela arrecadação tarifária, com raríssimos casos de subsídios estatais, a exemplo da cidade 
de São Paulo, que cobre atualmente cerca de 20% do custo do sistema com recursos orça-
mentários da prefeitura.1 O cálculo final da tarifa é um rateio do custo total do transporte 
entre os usuários pagantes do sistema, considerando os diversos níveis tarifários.

Tanto o aumento do custo de qualquer componente de produção do transporte como 
qualquer queda na demanda pagante ou no índice de passageiro por quilômetro (IPK) – uma 
proxy de produtividade – conduzem a um desequilíbrio financeiro do sistema que tende a 
ser recuperado com o aumento da tarifa.

* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea.

1. Esse índice varia mês a mês, de acordo com os relatórios de despesas e receitas divulgados pela São Paulo Transporte 
S.A. (SPtrans).
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Entre 1995 e 2003 observou-se uma clara queda na demanda de transporte urbano por 
ônibus em nove grandes cidades brasileiras (cerca de 30%).2 Conjuntamente, observa-se, desde 
1994, um aumento do custo dos principais fatores de produção do setor, o que se tem refletido 
no aumento sistemático do preço das tarifas de ônibus nas principais cidades do país. As tarifas 
dos sistemas de ônibus urbanos, conforme o gráfico 1, aumentaram cerca de 60% acima da 
inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde 1995.3

As tarifas do sistema metroferroviário também superaram o ritmo da inflação no período 
1995-2009, mas ainda se mantendo abaixo das tarifas de ônibus, o que lhe proporcionou um 
certo ganho de mercado. Em larga medida, isso ocorreu porque, ao contrário dos serviços de 
transporte urbano por ônibus, que obtêm sua remuneração exclusivamente da arrecadação 
tarifária, os sistemas urbanos metroferroviários são subsidiados em grande parte pelo Estado.

2. O dado sobre volume de passageiros transportados foi obtido no Anuário Estatístico da NTU 2008/2009 e no Índice 
de Desempenho Econômico do Transporte (IDET) (ver CNT/Fipe). Esse dado cobre nove capitais: Belo Horizonte, Curitiba, 
Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Apesar de a base territorial desses dados ser 
menos abrangente do que aquela utilizada no cálculo do INPC, acredita-se que isso em nada comprometa as análises.

3. O INPC é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e possui representatividade 
territorial para as RMs de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, 
Brasília, e para o município de Goiânia.

Pela dinâmica do mercado, aumento de tarifa gera perda de demanda, o que, por sua 
vez, gera mais aumento de tarifa, na tentativa de o sistema reequilibrar receitas e custos. Esse 
é o ciclo vicioso que o setor tem vivido desde meados da década passada, agravado pelas 
fortes pressões no custo dos principais insumos descritos adiante.

2.1  Evolução dos preços dos principais insumos de transporte rodoviário
Analisando a evolução dos preços dos principais itens que compõem a estrutura de custos 
dos sistemas de transporte público urbano, pode-se perceber que alguns deles vêm pressio-
nando fortemente a tarifa para cima. Nota-se, por exemplo, que, desde 2002, as políticas 
comerciais do setor de combustível têm privilegiado a contenção dos preços da gasolina em 
detrimento dos preços do diesel (gráfico 2). O resultado é que o gasto com combustível, 
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que sempre equivaleu a cerca de 10% dos custos do transporte público, já responde por 
aproximadamente 25% do total, tornando-se, portanto, do ponto de vista da mobilidade 
urbana, um forte estímulo ao uso do transporte individual, em detrimento do transporte 
público coletivo.

O gráfico 3 apresenta a evolução dos preços dos principais insumos do transporte ur-
bano por ônibus deflacionados pelo índice oficial da inflação brasileira, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com exceção dos salários dos trabalhadores, que 
praticamente permaneceram no mesmo patamar, os demais insumos apresentaram aumento 
significativo de seus preços nos últimos dez anos. Como as empresas do setor não possuem 
controle sobre a variação dos custos exógenos (combustíveis, veículos etc.), seu esforço em 
reequilibrar financeiramente o sistema baseia-se na administração de seus custos endógenos, 
como, por exemplo, o controle da remuneração dos trabalhadores, a racionalização da oferta 
e a taxa de renovação da frota.
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Além das questões mercadológicas/oligopolísticas que explicam a variação real dos preços 
dos veículos, parte significativa desses aumentos advém dos avanços tecnológicos impostos 
à indústria, em função de normas mais rígidas sobre o nível de emissão de poluentes, de 
segurança e de melhoria da acessibilidade.

Outro elemento importante a considerar na análise do aumento dos preços é a tendência 
de queda do volume de passageiros pagantes (ou seja, o aumento das gratuidades), o que 
eleva os preços unitários no momento do cálculo do rateio.

3  EVOLUÇÃO DA TARIFA VIS-À-VIS A RENDA DA POPULAÇÃO
Pode-se observar claramente no gráfico 4 que, entre 1995 e 2003, período em que simul-
taneamente houve aumento real das tarifas e queda de renda das famílias, houve sensível 
retração no número de passageiros pagantes nos ônibus urbanos das principais cidades do 
país. A recuperação em conjunto do poder de compra do salário mínimo (SM) e da própria 
renda per capita média da população, iniciada no ano de 2003, contudo, parece amortecer 
os efeitos desse aumento das tarifas sobre a demanda pelos serviços de ônibus urbanos, o 
que levou a uma inversão da tendência de queda do volume de passageiros transportados 
que se observa até aquele ano.

Pode-se argumentar que esse aumento real da tarifa dos ônibus urbanos somente vem 
se sustentando nos últimos seis anos em função do aumento da renda e do nível de emprego 
da população em geral observado no país desde então. Possivelmente, o transporte público 
sobre pneus estaria em uma crise de demanda sem precedentes nos últimos anos não fosse essa 
melhora nas condições de vida da população, fato esse que deve servir de alerta aos gestores 
públicos e privados quanto à possível descontinuidade da recuperação da demanda pelo 
transporte público diante de uma eventual inversão dessa conjuntura nacional favorável.

O amortecimento e a sensível inversão da tendência de queda da demanda de passageiros, 
proporcionados pela recuperação do poder de compra do SM em relação ao transporte 
público, também podem ser observados na relação de tarifas compradas por SM. O gráfico 5 
ilustra como o crescimento real do SM supera o crescimento real das tarifas de ônibus urba-
no desde 2004, fazendo com que, a partir desse ano, um SM consiga comprar um número 
cada vez maior de passagens. A mesma dinâmica se observa com relação à média da renda 
domiciliar per capita dos 40% mais pobres.
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Criado em meados da década de 1980, o vale-transporte tenderia a tornar a demanda 
dos trabalhadores por transporte público urbano menos sensível às variações no preço. Vale 
ressaltar, no entanto, que grande parte da população brasileira não tem garantia de recebi-
mento desse benefício tarifário, sem considerar os demais deslocamentos não cobertos pelo 
benefício. Segundo dados da PNAD, apenas 42% da população economicamente ativa 
(PEA) que residia nas dez principais RMs, no ano de 2008, possuíam carteira de trabalho 
assinada e, portanto, poderiam receber o benefício.

População economicamente ativa segundo situação empregatícia: Brasil metropolitano – 1992 a 2008

Situação  

empregatícia

1992 1997 2002 2005 2008

(%) (%) (%) (%) (%)

Trabalhador com 

carteira assinada   8.811.731   42,6   7.756.585   39,1 10.080.868   36,2 11.467.945   37,9 13.178.443   42,0

Trabalhador sem 

carteira assinada   9.924.662   48,0   9.706.950   49,0 14.107.011   50,7 14.846.445   49,1 15.219.274   48,5

Desempregado   1.938.151     9,4   2.366.122   11,9   3.630.945   13,1   3.949.053   13,0   2.950.884     9,4

PEA total 20.674.544 100,0 19.829.657 100,0 27.818.824 100,0 30.263.443 100,0 31.348.601 100,0

Fonte: PNADs de 1994, 1997, 2002, 2005 e 2008.

Para a maioria da população, a parcela que não possui carteira de trabalho assinada, a 
variação do preço na tarifa de transporte coletivo urbano tende a pesar bastante na escolha 
modal, levando à supressão de viagens ou à realização de deslocamentos a pé ou de bicicleta, 
mesmo que sejam inadequados, em caso de grandes distâncias a percorrer. Nesses casos, o 
alto valor da tarifa de ônibus urbano costuma se colocar como mais uma barreira na susten-
tação do nível de demanda do transporte público urbano, implicando menos deslocamentos 
realizados por esse modo devido a sua substituição por modos não motorizados ou pela 
supressão de viagens.4 De acordo com a pesquisa de origem-destino de São Paulo, realizada 
em 2007, por exemplo, cerca de 635 mil viagens por dia em um típico dia útil do mês eram 
realizadas a pé porque o custo da condução era considerado alto.

4. Essa relação em que situações de extrema pobreza comprometem as condições de mobilidade das pessoas pela cidade 
é aprofundada no estudo do Instituto de Desenvolvimento e Informação em Transporte (Itrans) de 2004 e constitui o que 
poderíamos chamar de “imobilidade pela exclusão social” (ITRANS, 2004).
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O crescimento sistemático do preço das tarifas de ônibus urbanos acima da inflação, alia-
do às melhoras nas condições de renda da população, particularmente nos últimos oito anos, 
estimula também a substituição de viagens de transporte coletivo por outros modos individuais, 
deteriorando a situação do trânsito nas cidades. Isso já acontece, por exemplo, com as vendas 
de motocicletas, que crescem a uma taxa de 20% ao ano (a.a.), sustentadas principalmente 
pelas vendas de motocicletas populares, com prestações de financiamento próximas ao gasto 
mensal com passagens. Em menor escala, ocorre o mesmo também com os automóveis.

4  ELASTICIDADES-PREÇO E RENDA
Para avaliar o impacto da variação do preço e da renda sobre o volume de passageiros 
pagantes transportados nos sistemas de ônibus urbanos, considerando os demais fatores 
constantes, foram calculadas as elasticidades-preço e renda com base em uma função de 
demanda ajustada por regressão linear.

       

onde:

q = volume de passageiros pagantes mensal nas capitais selecionadas (milhões);

r = renda per capita média nas capitais selecionadas, a preços constantes de setembro 
de 2009; e

p = tarifa média nas capitais selecionadas, a preços constantes de setembro de 2009.

Observa-se no gráfico 6 que, demais fatores constantes, desde a época em que a tarifa 
média dos sistemas atingiu um patamar superior a R$ 1,75, a preços de setembro de 2009, a 
demanda de transporte por ônibus apresentou características elásticas. No regime elástico (em 
que a elasticidade-preço é maior que um, em módulo), considerando uma situação de renda 
constante, qualquer aumento de preço gera uma redução mais que proporcional na demanda por 
transporte, o que implica, na prática, queda de receita mesmo com aumento do preço cobrado. 
Nessa situação, a fim de não ter queda de sua receita, a gestão do sistema de transporte não possui 
muita margem de manobra para precificação de sua tarifa, a não ser a sua redução, decisão difícil 
de ser levada adiante sem que haja uma forte política de redução dos custos.

∂
= × = −

∂
205

_
qp p

Elasticidade preço
q p q

∂
= × =

∂
0,43

_
qr r

Elasticidade renda
q r q



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009 91ipea

Na prática, o nível elevado de preço induz, para uma fatia da demanda, a não realização 
da viagem, no caso dos mais pobres, ou estimula a substituição da viagem por modais pri-
vados nos demais segmentos de usuários de transporte público. Os estudos mostram que, 
ceteris paribus, o setor de transporte já está nessa zona desconfortável de tarifação, na qual 
reajuste de tarifa significa redução de receita.

Essa análise pode ser feita também pela curva de preço que maximizaria a receita em 
função da renda per capita efetiva em cada período observado, derivando-se a função de 
receita e calculando os pontos máximos em função da renda nos meses considerados.

= = + − = − + +2(404 0,43 205 ) 205 404 0,43v pq p r p p p rp

Sendo: v = receita do sistema = p x q;  
∂
∂
v
p

 = derivada primeira da receita

Conforme visto no gráfico 7, durante muito tempo o preço médio praticado das tarifas 
dos sistemas era inferior ao preço de maximização da receita, por isso as empresas pressio-
navam os gestores públicos para aumentar o valor da tarifa como estratégia para ampliar 
seus lucros. Desde o início desta década essa realidade mudou. Atualmente os preços de 
maximização da receita são inferiores aos preços praticados, muito em função da prática 
inercial de aumento das tarifas de ônibus, pressões dos custos e da falta de visão desse fenô-
meno por parte de gestores públicos e privados. Vale ressaltar que a maximização da receita 
não significa, necessariamente, maximização dos lucros, pois o aumento de demanda pode 
significar um aumento de custo mais que proporcional ao aumento da receita. Isto ocorrerá 
nos sistemas próximos da saturação, nos quais não há capacidade ociosa para absorver a 
demanda excedente gerada pelo nível menor de tarifa.
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entre 1995 e 2003, pode-se observar uma trajetória de queda da capacidade de pagamento 
da população devido à conjugação de dois fatores nesse período: o aumento acima da inflação 
do preço das tarifas de ônibus urbano e a queda do poder de compra do SM. Uma consta-
tação deste estudo é a de que, mesmo em um ambiente de contínuo aumento do preço das 
tarifas de ônibus urbano acima da inflação nos últimos seis anos, houve no Brasil uma ligeira 
recuperação da demanda por transporte público de ônibus urbano, nas principais RMs do 
país, que se deve, entre outros fatores, ao aumento de renda da população verificado nesse 
período, conforme descrito anteriormente.

A elasticidade-renda atual é superior a um, o que torna o efeito de aumento de renda 
um grande amortecedor dos aumentos constantes dos preços do transporte verificados. 
Destaca-se que essa situação expõe uma vulnerabilidade das condições de mobilidade urbana 
nas principais RMs brasileiras, na medida em que uma possível piora nas condições eco-
nômicas atuais, com retração da renda familiar, traria fortes consequências para a demanda 
pelos serviços de transporte público. Outro aspecto a destacar é que, com a tendência de 
crescimento da renda atual, se houvesse uma política real de redução tarifária, o transporte 
público poderia entrar em um círculo virtuoso, com um aumento forte de demanda, me-
lhorando as condições de mobilidade urbana nos grandes centros urbanos.
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MITOS E MAL-ENTENDIDOS SOBRE A 
FRAGMENTAÇÃO

Renato G. Flôres Jr. *

1  INTRODUÇÃO
No fundo, tudo talvez se reduza a uma questão semântica. Tenho colegas que desaprovam 
o termo fragmentação, outros acham que o fenômeno não existe, e muita gente o confunde 
com a ideia de cadeias de valor, ainda que ambos guardem relação. Ademais, se apresentando 
características novas, o termo não pode exatamente ser considerado inédito, possuindo claras 
e de certo modo “antigas” origens. Penso, assim, que antes de mais nada é importante tentar 
esclarecer, da melhor forma possível, sobre o que pretendo discorrer.

Qualquer pessoa conhece a ideia clássica de um processo produtivo, em que determinado 
conjunto de insumos é combinado e, mediante trabalho e algum procedimento tecnológico 
– ou uma série deles –, termina por dar origem a um novo objeto, o produto final. Na versão 
tradicional, os insumos são “matérias-primas”, ou seja, produtos muito elementares, quase 
naturais. Entretanto, basta pensar em manufaturas mais elaboradas, que se torna razoável 
a existência de manufaturados que sejam insumos para o fabrico de outros. Passam eles a 
receber denominações diversas, desde semimanufaturados a componentes ou peças, ou, sim-
plesmente, produtos intermediários. Esse fato está na raiz da ideia que, em 1973, deu o Nobel 
a Wassily Leontief, o idealizador das utilíssimas matrizes insumo-produto, que descrevem 
a teia de inter-relações produtivas em uma dada economia. Foi também levado ao extremo 
pela indústria automobilística; o bem final “automóvel” sendo simplesmente o resultado 
da montagem de diversas partes e inúmeras peças, provenientes de múltiplas origens. Não 
é por acaso que as firmas desse setor são também chamadas de montadoras.

No que se passa com a indústria automobilística está a chave para a compreensão da 
fragmentação. Façamos agora uma espécie de caminho inverso e tomemos um produto 
qualquer. Suponhamos que a sua elaboração possa ser decomposta em uma sucessão de 
processos, em boa parte dos quais possa ser identificada a execução de uma peça, compo-
nente ou “produto intermediário”. Suponhamos ainda que esses processos – originariamente 
realizados na planta do produto final, ou em fornecedores específicos, não muito distantes 
dessa – sejam rigorosamente codificados, separados da planta principal e, em princípio, 
passem a ser adquiridos de qualquer produtor no planeta, que os faça segundo aquelas espe-
cificações. Levemos ao limite essa situação, adicionando as atividades de design, marketing e 

* Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação Getulio Vargas (FGV).
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distribuição. Imaginemos que o produtor final guarde para si as áreas de design e marketing, 
coordene ao menos a distribuição e, talvez, efetue uma última operação, ou montagem, que 
dê origem ao bem final. Temos aí o processo de fragmentação.

Em que difere ele do caso do automóvel? Por um lado, muito pouco. Apenas pode-se 
dizer que se no primeiro a decomposição foi ocorrendo de forma, digamos, natural, na 
fragmentação ela pode advir artificialmente, de uma decisão imposta. Se imposta, por que 
motivos? Diminuição de custos, particularmente de mão de obra, é sempre uma motivação, 
porém engana-se quem atribuir só a isso o florescimento desse processo.

O avanço tecnológico, o aprimoramento das tecnologias de informação e design, 
permitindo codificações precisas, de fácil controle e, se necessário, a sua transmissão, são 
fatores importantíssimos. A maior liberalização do comércio de serviços, gerando melhores 
logística e comunicação, a queda progressiva das barreiras comerciais e o aumento no nú-
mero de regiões produtoras, especialmente devido à inserção plena do continente asiático 
na economia mundial, são igualmente importantes. Tudo isso permitiu reproduzir, muitas 
vezes mais radicalmente, o modelo das montadoras. Os fornecedores passam a ser mais 
anônimos, não precisam estar concentrados em clusters vizinhos, e o produtor final nem é 
forçado a fazer montagem nenhuma.

Essa é a ideia geral. Há que notar o número de suposições necessárias para a sua ocor-
rência – o que significa, em contrapartida, que para muitos produtos a fragmentação não 
faz sentido, não é benéfica ou não é possível.

É dentro desse arcabouço que serão desenvolvidas algumas questões afetas à fragmentação. 
Na seção 2, aprofunda-se o conhecimento do fenômeno, suas características e impactos. 
Na seção 3, procura-se integrar a dimensão espacial ao debate, e na seção 4 discute-se o 
importante tema do emprego. A seção 5 apresenta uma lista de verdades, embora parciais e 
mais gerais do que o desejado, sobre o conceito, visando esclarecer ainda mais o seu alcance 
e a sua importância. Finalmente, na seção 6, conclui-se o trabalho, advogando que, apesar 
das incertezas, devem-se buscar, com bom senso, meios de inserção no processo.

2  FORMAS, CONSEQUÊNCIAS E IMPACTOS DA FRAGMENTAÇÃO1

Embora a fragmentação não se aplique a todos os tipos de manufaturas, e esteja longe 
de ser uma panaceia, a sua ocorrência, quando se dá, altera o modo de considerar o bem 
final, seja em termos de política industrial ou comercial. Ao escolher sempre o local mais 
eficiente para cada etapa, ela muda substancialmente a lógica das vantagens comparativas, as 
decisões, baseando-se muitas vezes na vantagem absoluta. Entretanto, é preciso ter cuidado 
com generalizações precipitadas. Nesse caso, por exemplo, poder-se-ia dizer que o produtor 
final, guardando as atividades-chave de design e marketing, pelo menos, estaria justamente 
explorando a sua vantagem comparativa, como ocorre em muitos processos fragmentados 
que mantêm a sede nos Estados Unidos.

Ademais, a análise aprofundada das diversas formas assumidas pela fragmentação mostra 
que não há um padrão específico para o fenômeno. A decomposição do processo pode se 
dar segundo uma lógica vertical, que irá se reproduzir em agrupamentos de fornecedores, 
ordenados sequencialmente ao longo do percurso até o bem final. Mas pode também se 

1. Algumas coletâneas básicas sobre fragmentação são Arndt e Kierskowski (2001) e Kenney e Florida (2004). O conjunto 
de estudos em Berger et al. (1999), que compuseram ambicioso projeto sobre o assunto, conduzido pelo Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) dos Estados Unidos, ainda apresenta interesse.



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009 95ipea

dar como um desmembramento em rede, sendo o ponto terminal um centro de conver-
gência maior da estrutura. Para complicar mais, um mesmo produto pode admitir distintas 
fragmentações, resultando da operação de diferentes estruturas que chegam ao mesmo fim. 
Por seu lado, os fornecedores podem suprir essas e outras decomposições diferentes, o seu 
componente servindo a distintos usos.

A diversidade de situações não deve ser fator de desânimo para os interessados no 
assunto, mas apenas alertar que o aprofundamento da matéria requer a consideração dos 
casos específicos, uma teoria geral – pelo menos até o momento – não está disponível. Assim 
mesmo, alguns padrões foram detectados e, sobre eles, certas considerações mais gerais 
podem ser feitas.

É nesse ponto que o conceito intercepta a ideia de cadeias de valor. Supondo uma 
estrutura sequencial, com uma ou poucas linhas de processos que corram paralelas até se 
integrarem em determinados pontos, pode-se pensar que, em cada estágio, uma quantidade 
de valor adicionado é agregada aos bens (intermediários). Tem-se então uma cadeia de valor 
adicionado, com a maior agregação ocorrendo, geralmente, no estágio final. Instaura-se, assim, 
uma tensão na cadeia: cada elo tenta apropriar o máximo possível de valor adicionado, 
enquanto o final – em princípio, o “controlador” do processo – procura minimizar o que é 
apropriado nos estágios anteriores, maximizando a porção que lhe cabe. Para esse agente, o 
ideal seria que todas as outras etapas operassem em concorrência perfeita, sendo obrigadas 
a precificar pelo custo marginal. Por essa mesma razão, é de seu interesse tornar “pública” a 
tecnologia referente a cada uma de tais etapas, facilitando a entrada de qualquer interessado 
e minando um eventual poder de oligopólio (ou mesmo monopólio) ao longo da cadeia. 
Isso pode implicar atitudes com relação à propriedade intelectual completamente diversas 
da observada antes da fragmentação.

A situação acima motivou o aparecimento de estudos de sociologia econômica, visando 
analisar os diferentes tipos de governança que podem se dar ao longo da cadeia. Gary Gereffi – e 
seus associados – é o nome mais famoso e com resultados mais perceptivos sobre o assunto, 
Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2005), ainda que fortemente qualitativos e sujeitos a gene-
ralizações a serem feitas com cuidado.

O nível qualitativo e incipiente dos conhecimentos explica em parte por que o impacto 
e as consequências da fragmentação têm gerado muita polêmica. Abordarei aqui três das 
questões mais frequentes; duas delas, pelo menos, consistem em mal-entendidos comuns.

A primeira é se a fragmentação é favorável ao crescimento econômico. Posta dessa 
maneira, considero-a uma questão ingênua.

Sabe-se que o desenvolvimento econômico é fenômeno extremamente complexo, re-
sultando de diferentes combinações favoráveis de políticas e circunstâncias. A ligação pura e 
simples da fragmentação com o crescimento, sem maiores qualificações, denota imaturidade 
analítica, fazendo lembrar o debate semelhante, ocorrido em meados de 1980 até a década 
de 1990, sobre comércio e desenvolvimento. A fragmentação pode ser um estímulo a uma 
competitividade maior, e uma forma de inserção internacional de linhas de produção específicas. 
Tal processo deve, em princípio, provocar sinergias internas e contribuir ao crescimento, mas 
não há garantia absoluta sobre isso. Se, por exemplo, o país permanecer estacionado em um 
estágio, perdendo cada vez mais valor adicionado, devido à entrada de outros fornecedores 
nesse mesmo estágio, a sua inserção poderá resultar desastrosa.
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Outra indagação diz exatamente respeito à relação entre a fragmentação e os fluxos co-
merciais. Novamente, não há garantia de que a fragmentação propicie um melhor desempenho 
na área do comércio exterior, embora a maioria dos exemplos seja favorável a essa conclusão. 
O ponto crucial é que se um determinado produto passa a ser fornecido no mercado mundial 
mediante uma linha fragmentada, será muito provável que os outros fornecedores, pela via 
de produção tradicional, percam competitividade.2 Isso porque, idealmente, a fragmentação 
otimiza o processo global, confeccionando um manufaturado “ótimo” dadas as possibilidades 
de produção mundiais. Nesse caso, a fragmentação surge quase como uma mudança imperiosa, 
para preservar o espaço comercial dos produtores estabelecidos.

Finalmente, questiona-se muito se, no caso de um exportador importante de commodities e 
outros produtos fortemente baseados em recursos naturais, como é o nosso país, vale atentar 
para a lógica da fragmentação. Naturalmente, para muitas commodities, a fragmentação é 
simplesmente inviável. Mesmo assim, à medida que se vai adicionando valor – como, por 
exemplo, a picanha já cortada, preparada e esterilizada, embalada a vácuo em porções pe-
quenas e acondicionada para “uma longa viagem” –, se a fragmentação continua talvez sem 
sentido em nível internacional, a busca ótima de insumos e procedimentos intermediários 
ganha relevância e, em um país com as dimensões do Brasil, a fragmentação do processo 
por diferentes regiões – além da produtora – pode ter sentida.3

Em resumo, a discussão deve se dar no âmbito de cada caso específico. Mas, de qualquer 
modo, a fragmentação trará impactos e consequências.

3  ESPAÇO E FRAGMENTAÇÃO
O recente surto da fragmentação ocorreu na Ásia, em grande parte devido à dinâmica existente 
entre o Sudeste Asiático, o Japão e a China, tendo essa última usado fortemente a fragmentação 
como um meio de progressivamente (ainda que com bastante rapidez) ir ganhando diversos 
mercados para a exportação de manufaturados. A China começou como um supridor, em está-
gios inferiores das cadeias, do Japão, dos Estados Unidos e, com menos intensidade, da União 
Europeia (UE). Foi, entretanto, galgando os degraus sucessivos, sendo hoje, em muitos casos, ou 
um exportador do produto acabado – agora fragmentado por outros países, muitos na Ásia – ou 
um exportador de intermediários, em boa posição na repartição de valor adicionado.

Essa divisão geográfica do processo – com a Ásia nos degraus inferiores, o Japão e os 
Estados Unidos nos superiores e a China em posição cambiante – tende a se modificar; os 
rumos são vários. Um seria a América do Sul e o México irem compartindo posição com 
a Ásia, inserindo-se em níveis intermediários ou inferiores dos processos. Cenário que não 
é mau, cabendo às distintas economias, uma vez inseridas, lutar pela respectiva ascensão. 
Mas, também, uma grande economia como o Brasil pode se inserir abandonando justamente 
os estágios inferiores e produzindo um bem final mais moderno e competitivo. Fato que, 
infelizmente, não entra na cabeça de parte de nossos industriais.

2. A menos que detenham uma tecnologia de ponta para o bem, ou possuam um mercado cativo, graças a preferências 
comerciais de algum tipo.

3. O autor já ouviu, em debates, afirmativas tais como: “um frango ou um porquinho não podem ser produzidos de modo 
fragmentado”. Os que expressam esse brilhante argumento esquecem que vender, por inteiro, um frango ou porquinho é 
atividade de baixíssimo valor adicionado. No momento em que cortar, limpar, congelar, preparar partes especiais e peças 
gourmet, empacotar e acondicionar, entre outras atividades e processamentos sofisticados, passam a ter lugar no processo 
produtivo, abre-se a porta para a fragmentação. E é isso o que acontece cada vez mais no agronegócio.



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009 97ipea

Outra divisão, mais modesta, existe, da América Central e do México para os Estados 
Unidos, no que toca a manufaturados tradicionais, especialmente têxteis.

Ao nível bem menos global, chegando ao dos aglomerados populacionais, a fragmentação 
imerge na dimensão espacial. São conhecidas as políticas de desenvolvimento local, em que 
se procura adicionar valor aos bens e produtos naturais da região. Nesse esforço, certos pro-
cessos podem ser fragmentados – ainda que no interior da comunidade – e outros podem 
ganhar o acréscimo, “a montante” ou “a jusante”, de novos produtos ou procedimentos, 
por vezes externos à área, que lhes enriqueceriam. Cria-se assim um conjunto de (pequenas) 
cadeias produtivas locais, que tanto podem permanecer como tal, como podem se expandir, 
gerando uma estrutura produtiva a um nível espacial superior que, se não constituir um 
micromundo de processos fragmentados, será pelo menos um cluster de atividades de maior 
valor adicionado final.

Durante algum tempo, entusiastas do desenvolvimento local – inclusive como técnica 
de redução de níveis de pobreza – acreditaram que esses dois modos de fragmentação se 
opunham, um quase que excluindo o outro. Na realidade, por um lado, um nada tem a ver 
com o outro. Assim mesmo, uma perspectiva mais abrangente não exclui a possibilidade 
que, em algum momento, eles se encontrem: as cadeias locais, em uma evolução bottom up, 
terminando por se inserir ou se transformar em cadeias internacionais. A história de sucesso 
das lojas de vestimentas Zara, iniciada como uma inteligente cadeia regional baseada em 
uma rede de costureiras na Galícia, Espanha, é um interessante exemplo desse fenômeno.

Voltando a uma dimensão mais ampla, há as integrações regionais, que podem ser usadas 
como novos espaços para a realização do fenômeno. Em uma área com a dimensão do Mercosul, 
seria talvez esperado que houvesse tanto um adensamento na formação de cadeias internas 
como fossem criadas condições para maior – e melhor – inserção internacional do parque 
integrado. Calfat e Flôres (2009) estudaram esse último aspecto,4 encontrando pouca 
evidência a seu favor, a menos de algumas tendências, ainda que basicamente brasileiras, e 
situações episódicas na Argentina. A inserção pela via da fragmentação depende não só de 
características da região como da existência de outros espaços, externos, que permitam a 
combinação necessária que dá origem à rede ou cadeia produtiva. Esse mesmo tipo de “rigidez” 
à inserção externa, ainda que em grau muito menor do que o observado no Mercosul, se dá 
com a UE, se comparado com o padrão norte-americano.

4  EMPREGO E FRAGMENTAÇÃO
Outro mal-entendido comum é afirmar, categoricamente, que a entrada na fragmentação 
reduzirá a oferta de empregos na economia.

Se um processo produtivo que ocorre em um dado país é fragmentado, e uma de suas 
fases passa para o exterior, sem dúvida, por detrás dessa decisão, está o fato de que, apesar 
dos custos de transporte e todos os outros gastos correlacionados com a distância, o bem 
intermediário (re)entrará na sequência original a um custo menor do que se manufaturado 
localmente. Daí porque as vantagens absolutas são recuperadas pela fragmentação, pois tais 
decisões serão baseadas em comparações diretas de custos.

É por esse motivo que, no desenvolvimento moderno da fragmentação, as atividades de 
menor intensidade tecnológica foram externalisadas e, nesse contexto, nada mais natural que 

4. Adotando metodologia semelhante àquela de Lemoine e Unal-Kesenci (2004).
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os custos de mão de obra tenham sido um fator decisivo. Índia, Paquistão, Malásia, Turquia 
e, particularmente, a China, foram economias que se aproveitaram inteligentemente de sua 
abundância de mão de obra e lograram um crescimento constante em sua atividade (semi)manu-
fatureira. Tal deslocamento, motivado por custos de trabalho competitivos, recebeu, no início dos 
anos 1980, o nome de outsourcing, e levantou protestos, questionamentos e respostas nas economias 
mais avançadas.5 Está ele também na raiz do mito de que a “fragmentação cria desemprego”.

Entretanto, como o próprio debate norte-americano mostrou, a questão é mais sutil. Tudo 
depende das combinações relativas de capital e trabalho qualificado e não qualificado, entre os 
setores que “ficam” e os que “partem”; sendo possíveis diferentes resultados – positivos e negativos. 
Além do mais, perdas em emprego podem ser compensadas por ganhos dos consumidores, o 
que dá margem – ao menos idealmente – à criação de programas de ajustamento.

Outro fator crucial é a própria dinâmica do país que recebe as atividades inferiores. Se ele 
mantém a sua posição na cadeia, provavelmente não haverá perda para o que se fragmentou. 
Caso comece a apropriar mais valor adicionado, a situação pode mudar. Mas isso faz parte da 
lógica da competição comercial, só um ingênuo acreditaria que as economias que ingressam 
em uma cadeia fragmentada não irão procurar melhorar as suas posições relativas.

Finalmente, a maioria dos argumentos e modelos de análise são desenvolvidos tomando-se 
como ponto de partida o locus econômico de onde partiu a fragmentação. As conclusões 
podem se reverter se adotarmos a ótica do que ingressa em uma cadeia, com um consequente 
aprimoramento do parque doméstico e provável geração local de emprego.

A relação entre fragmentação e emprego não tem uma direção definida, sendo incorreto 
assumir que necessariamente a primeira afeta negativamente o segundo.

5  O QUE PODE ENTÃO SER DITO?
Resume-se a seguir seis fatos estilizados afetos à fragmentação, a maioria discutida nas seções 
anteriores:

1) Com a fragmentação, as vantagens absolutas retomam importância, uma vez que, ao 
escolher onde situar uma subunidade específica, ou adquirir um determinado componente, 
vantagens comparativas (à la Ricardo ou Hecksher-Ohlin) são menos relevantes.

2) Ao longo de uma cadeia (ou cadeias paralelas, ou rede) de valor, surgem conflitos 
de governança. Em cada nível, os produtores (ou supridores) lutam por uma estrutura ideal 
(para eles) de mercado, ao mesmo tempo em que buscam galgar posições superiores; já os 
que estão acima gostariam de se apropriar de tais bens (abaixo) ao menor custo possível. 
Como os que se encontram nos estágios finais dominam, ou “criam” a demanda, na maioria 
das vezes a estrutura ótima, sob a sua ótica, prevalece.

3) O que impulsiona a fragmentação? As respostas são múltiplas e vão desde avanços na 
própria tecnologia de produção até à implantação de reformas e políticas comerciais especí-
ficas que a facilitem (ver, por exemplo, ATHUkORALA e YAMASHITA, 2006; JONES e 
kIERZkOWSkI, 2005; VAN LONG, RIEZMAN e SOUBEYRAN, 2005). É importante 
levar em conta que o processo sofre pressões por ambos os lados; tanto produtores sofisticados 
querendo se desfazer de atividades “inferiores ou abaixo”, quanto economias emergentes e 
competitivas querendo se inserir em estágios determinados. O caso do par Estados Unidos-
China é emblemático, embora de replicação discutível em outros contextos.

5. Para uma boa ideia desse debate nos Estados Unidos, ver Bhagwati, Panagariya e Srinivasan (2004); Blinder (2006); 
Mankiw, Forbes e Rosen (2004) e Samuelson (2004).
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4) Ademais, a fragmentação requer a existência de uma massa crítica e um nível de qua-
lidade mínimos, no que tange aos serviços ligados à produção e os de logística e transportes.

5) O domínio de estágios superiores, e até do ponto final de onde sai o produto acabado, 
pressupõe competências de concepção, design e gestão – além de, pelo menos, estreita li-
gação com (senão controle delas) as atividades de marketing e distribuição. Competências 
que caracterizam um grau de sofisticação superior, seja em termos de mão de obra, seja de 
ambiente econômico.

6) O impacto da fragmentação nos movimentos de fatores, incluindo a migração de 
trabalhadores, ainda não está completamente elucidado, sendo possíveis diferentes resultados, 
conforme os atores envolvidos e as características do processo que sofreu fragmentação.

A falta de informações mais precisas ou afirmativas mais categóricas sobre o fenô-
meno – ao contrário das em (6) acima – se deve em grande parte aos sistemas estatísticos 
atuais, tanto para os fluxos comerciais como para a indústria, que não estão adequados às 
características da fragmentação, sendo difícil conduzir estudos realmente significativos.6 
A mensuração exata da fragmentação necessita, além das estatísticas usuais de comércio 
internacional, de informações complementares que não estão geralmente disponíveis para 
os países em desenvolvimento.

Nesse aspecto, é importante não confundir a fragmentação com o fenômeno das 
maquiladoras – um traço clássico da economia mexicana, e que proporciona uma inserção 
internacional medíocre. Graças a ele, um país pode exibir uma pauta impressionante de 
exportações de bens finais e semiacabados, dando a impressão de uma participação posi-
tiva em processos fragmentados. Uma inspeção cuidadosa dos seus fluxos de importação 
apontará, entretanto, que ele apenas processou ligeiramente importações significativas dos 
mesmos ou de itens relacionados às exportações tendo então sido enviadas aos centros mais 
avançados. Um exemplo famoso é dado pelas Filipinas e a Malásia, no caso da indústria 
eletrônica, com mais de 45% de suas exportações em setores de alta tecnologia, enquanto os 
gastos domésticos com Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) não chegam a 1% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Ambos são importantes centros maquiladores dessa indústria.7

6  CONCLUSÃO
A inserção internacional não é uma dádiva divina, os países nela se envolvem ou por serem, 
eles próprios, motores de tal ou por reunirem qualidades e vantagens absolutas que os tornaram 
atrativos e competitivos. Combinações espaciais específicas também desempenham o seu 
papel. Os fracassos e ausências servem como evidência indireta de lacunas e particularidades 
dos processos produtivos domésticos, sinalizando, muitas vezes, oportunidades perdidas 
ou potencialidades não completamente exploradas. Estudar o porquê de tais casos pode 
levantar questões interessantes sobre a estrutura produtiva local, o arranjo de seus lobbies e 
suas inter-relações com os congêneres e complementares externos.

Ingressar em uma cadeia fragmentada representa um grande desafio para qualquer 
economia, sobretudo aquelas em desenvolvimento, cujo espectro de opções é limitado 

6. O que não quer dizer que tentativas relevantes não existam, sendo hoje Feenstra (1998) um exemplo quase clássico nesse 
contexto. O estudo adquiriu particular importância, pois mostrou que, devido à fragmentação, os países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) haviam aumentado significativamente as suas importações de 
insumos (semimanufaturados, partes e componentes, em especial) e diminuído as suas atividades manufatureiras.

7. Em uma série de artigos, Srholec discute esse e outros casos (ver, por exemplo, SRhOLEC, 2006).
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sob qualquer prisma. Entretanto, apesar das incertezas, manter-se à parte de tais processos 
interconectados pode significar condenar-se a permanecer como uma supridora de matérias-
primas e commodities de baixa sofisticação, ou uma fornecedora marginal de manufaturados 
pouco sofisticados, comprometendo uma industrialização mais vigorosa e moderna e, pro-
vavelmente, as suas próprias perspectivas de crescimento.
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FRAGMENTAÇÃO PRODUTIVA

Miguel Matteo*

1  INTRODUÇÃO
Este texto aborda a questão da localização de empresas industriais, com estudo específico 
para aquelas da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sob duas óticas distintas e 
complementares: de um lado, observando a cada vez maior difusão espacial entre unidades 
produtivas de uma mesma empresa que mantém os núcleos decisórios nos grandes centros, 
e suas plantas industriais liberadas (sob algumas importantes restrições) de limitações geo-
gráficas. Por outro lado, a integração da indústria com o setor de serviços ressalta o papel 
centralizador das sedes de empresas, mas também o desenvolvimento de apoio técnico 
expressivo para o desenvolvimento de produtos que incorporam tecnologia.

A uma possível dispersão das plantas industriais pelo território se opõe uma centralização 
de várias fases importantes do processo industrial, sobretudo aquelas fundamentais em novos 
processos produtivos – design, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), assessoramento técnico, 
desenvolvimento de softwares, entre outras. O resultado, para o caso da RMSP, indica uma 
agregação de território produtivo ao da metrópole, sobretudo em regiões adjacentes.

2  A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA
A produção industrial brasileira, a partir dos anos 1980, dada uma situação macroeconômica 
ditada por uma profunda recessão e uma subsequente abertura do mercado a empresas 
estrangeiras, inicia um processo intenso de reestruturação, que, grosso modo, pode ser sinte-
tizado em três grandes elementos:

l aumento da tecnologia incorporada à produção, visando aumentar a participação 
em mercados através da diferenciação de produtos;

l incremento da automação industrial, no sentido de aumentar o volume produzido, 
com consequentes ganhos de escala; e

l focalização da produção industrial, o que exigia a terceirização dos serviços não 
ligados diretamente à produção.

Nesse processo, o setor de telecomunicações é o que traz os maiores impactos às 
transformações do modo de produção e as mais importantes consequências a partir da 
implantação da alta tecnologia.

* Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea.
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As telecomunicações tiveram um papel primordial no encurtamento das distâncias 
dos diversos níveis de produção (sobretudo de gestão) e principalmente dos mercados, 
interagindo com o processo de internacionalização da economia. Os avanços recentes na 
transmissão de informações e, sobretudo, o barateamento dos equipamentos, facilitaram a 
integração entre diferentes produtores.

Da mesma forma, foi possível o incremento das atividades do terciário avançado, 
sobretudo nas áreas urbanas mais adensadas, em especial na sua integração com a atividade 
industrial. Do ponto de vista espacial, o desenvolvimento das telecomunicações acentuou 
as possibilidades de separação dos estabelecimentos de uma mesma firma, ou das relações 
interfirmas, já que permitiu a gestão à distância. Por outro lado, ao serem criados novos 
serviços muito mais especializados, são gerados novos complexos de produção terciária loca-
lizados. “Conseqüentemente, a revolução nos meios de comunicação eletrônica não apenas 
não solapou os processos de urbanização de larga escala, como na verdade levou, em muitos 
casos, a uma considerável reconcentração espacial” (SCOTT e STORPER, 2003).

Esse processo de reestruturação produtiva se dá, preferencialmente, nas regiões que 
possuem condições técnicas preexistentes (seja em tecnologia, seja em qualificação da mão de 
obra), o adequado aporte de capitais e infraestrutura física. No caso da RMSP, esses processos 
favorecem a difusão das unidades de produção, graças, sobretudo, à evolução dos sistemas 
de gestão, da tecnologia e dos transportes e telecomunicações. Assim, as indústrias, liberadas 
em parte das condicionantes geográficas, podem localizar-se fora de seu centro.

3  O CASO DA REgIÃO mETROPOlITANA DE SÃO PAUlO
Os dados recolhidos pela Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (PAEP), de 2001, reali-
zada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), mostram uma intrincada 
rede de relações (e de localizações) entre as sedes das empresas e de suas unidades locais 
(ULs).1 As tabelas 1 e 2 mostram a receita da produção industrial das ULs e de suas respectivas 
sedes. Nelas, tanto as ULs quanto as empresas estão divididas pelas regiões administrativas 
do Estado de São Paulo,2 além de outra linha, que é a das empresas que possuem sede fora 
do estado, mas cujas ULs em funcionamento foram pesquisadas.3

A tabela 1 faz a totalização na linha, ou seja, para cada sede de empresa encontra-se 
o percentual da receita gerado pelas ULs localizadas na sede ou fora dela. Naturalmente, a 
diagonal desta tabela apresenta os maiores valores, uma vez que a maior parte das empresas 
é unilocalizada, com exceção de Ribeirão Preto, em que as empresas com sede nessa região 
possuem a maior parte da receita proveniente de ULs localizadas na RMSP. A região de Re-
gistro, por sua vez, tem as receitas de suas sedes de empresas localizadas totalmente na própria 
região. Interessante notar que as empresas com sede fora do estado apresentam receita de 
ULs no estado distribuídas à semelhança da distribuição estadual da produção industrial.

1. São consideradas ULs todos os endereços de uma mesma empresa que contêm o mesmo Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), mas com sufixos diferentes. Podem ser, no caso das indústrias, unidades produtivas ou não. No caso desta 
pesquisa, foram pesquisadas todas as ULs, industriais ou não, para os dados econômicos gerais, e somente as ULs industriais 
com 30 pessoas ocupadas ou mais para os dados qualitativos. Ver a respeito, <www.seade.gov.br>, no ícone PAEP.

2. Para fins administrativos, o Estado de São Paulo é dividido em 15 regiões administrativas.

3. As ULs de empresas paulistas localizadas em outros estados não foram pesquisadas.
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A tabela 2, por sua vez, mostra os percentuais de receita na coluna, ou seja, a receita 
das ULs em função de suas sedes: neste caso, as porcentagens se alteram substancialmente, e 
não é mais a diagonal que se mostra a mais carregada, mas a linha da RMSP. Note-se agora a 
alteração da região de Registro: se as sedes de empresas da região têm sua receita na própria 
região, quando se analisam as ULs localizadas nessa região, nota-se que a receita se origina 
de ULs cujas sedes se localizam primordialmente (em 62,5% dos casos) na RMSP.

Ressalte-se que as regiões que compõem o entorno da RMSP (Santos, Sorocaba, 
Campinas e São José dos Campos) apresentam uma alta porcentagem de ULs cuja sede 
encontra-se na RMSP (variando de 37,2% em Santos a 46% em Campinas), mostrando 
uma grande integração dessas regiões com a RMSP. Já as regiões que se encontram fora do 
entorno, mas próximas dele, como Franca, Barretos, Central e Ribeirão Preto, apresentam 
ligação mais fraca com a metrópole, embora possuam participação maior que as demais do 
interior no valor adicionado estadual.

Já as regiões mais distantes (Marília, Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio 
Preto, além de Registro,4 voltam a ter na RMSP o centro de suas atividades. Formam-se, 
assim, três anéis externos à RMSP: um primeiro, com as regiões que se encontram em seu 
entorno imediato, em que há forte integração territorial; um segundo anel, contíguo a esse 
primeiro, com alguma atividade industrial de porte, mas ligada a atividades locais (produção 
de açúcar e álcool, produção de suco de laranja); e um terceiro anel, de reduzidas dimensões 
econômicas, e fortemente dependente de sedes de empresas localizadas na metrópole.

Essa integração não se dá, contudo, apenas na relação entre sede e ULs, mas também 
entre a produção industrial e o setor de serviços. O processo de crescimento do terciário da 
metrópole paulista corresponde a um aumento da industrialização do interior do estado. As 
novas formas de produzir (que permitem a difusão das unidades de produção), o desenvolvi-
mento da tecnologia, da gestão e da infraestrutura física, as restrições impostas pela legislação 
à localização de novas plantas industriais na metrópole e a atuação da administração pública 
favoreceram a localização de fábricas no interior do estado.

Esse reforço do terciário reflete uma perda gradativa das características puramente 
industriais de São Paulo (e de sua RM), com emergência do interior paulista, cujos centros 
urbanos se aparelharam especialmente a partir dos anos 1970. Paralelamente à infraestru-
tura existente dos grandes centros urbanos do interior paulista, o estado investe na ligação 
rodoviária metrópole-interior e na administração pública descentralizada.

A industrialização do interior configura um transbordamento da malha urbana sediada 
na capital e na sua área metropolitana, para o seu entorno imediato, mas isso não significa 
necessariamente uma desconcentração: a especialização dos serviços assegura maior renta-
bilidade nas empresas que nela se concentram e maior comando sobre as demais regiões 
do país.

“A concentração do capital financeiro, do comércio e dos serviços estabelece uma 
relação distinta daquela que era determinada pela concentração industrial. A superioridade 
de São Paulo é agora representada pelo financiamento e pela coordenação das atividades 
produtivas” (BRANT, 1989).

Na ótica dos setores abordados pela PAEP no levantamento de 2001, considerando os 
serviços mercantis privados não financeiros e as atividades públicas realizadas por empresas 

4. Embora a região seja próxima da metrópole, suas atividades econômicas se encontram muito distantes do complexo 
produtivo metropolitano e de seu entorno.
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e fundações nas áreas de saúde e educação, verifica-se que o setor de serviços na RMSP é 
extremamente diversificado, possui forte vinculação com a estrutura produtiva quando 
comparado com a média estadual e apresenta forte concentração em relação ao estado na 
maioria das atividades (tabela 3).

TABELA 3
Distribuição do valor adicionado na empresa de serviços, segundo classificação de atividade  
agregada para análise da PAEP: Estado de São Paulo e Região metropolitana de São Paulo – 2001
(Em %)

Classificação de atividade agregada para análise da PAEP

Valor adicionado

Estado de São Paulo RMSP

Estrutura estadual  

de serviços (%)

Estrutura regional  

de serviços (%)

Participação do Valor 

adicionado regional  

no estado (%)

Setor de serviços 100,0 100,0 70,5

Serviços prestados às famílias e atividades assistenciais coletivas   29,9   26,4 62,1

Alojamento     0,8     0,6 51,7

Alimentação     4,6     3,9 58,8

Saúde     9,1     9,2 71,3

Educação formal     7,5     5,9 55,8

Educação não formal     0,9     0,8 62,0

Atividades de lazer/cultura     2,5     2,5 68,2

Serviços pessoais, atividades assistenciais coletivas e outros     4,4     3,5 56,1

Transporte   14,6   12,1 58,3

Atividades imobiliárias e de aluguel     4,0     3,0 52,2

Serviços prestados às empresas   28,5   33,2 82,1

Serviços técnicos às empresas   11,3   14,1 88,1

Serviços auxiliares às empresas   16,9   19,0 79,0

Serviços de agricultura     0,2     0,1 14,8

Comunicações     9,0   12,0 94,1

Telecomunicações     8,3   11,2 95,2

Correio     0,7     0,8 79,9

Informática     6,0     7,4 86,6

Serviços de utilidade públicas     8,0     6,1 53,4

Energia, gás e água     7,5     5,6 52,6

Limpeza urbana/esgoto     0,6     0,5 65,4

Fonte: Fundação Seade/PAEP – 2001.

O núcleo mais denso do setor de serviços na RMSP é composto pelos serviços prestados 
às empresas, que representava 33,2% do valor adicionado. Dentro desse núcleo, os serviços 
auxiliares às empresas eram o segmento com maior participação na estrutura dos serviços, 
sendo o de maior representatividade no emprego (22,7%) e no valor adicionado (19,0%). 
Os serviços voltados para as famílias e atividades assistenciais e coletivas constituem-se no 
segundo bloco mais importante, com 26,4% do valor adicionado, seguido pelas atividades 
de transportes (12,1%), comunicações (12,0%), informática (7,4%), serviços de utilidade 
pública (6,1%) e atividades imobiliárias e aluguel (4,0%).

No segmento dos serviços prestados às empresas, é importante notar o peso dos chamados 
serviços auxiliares, que representam 19,0% do valor adicionado do setor de serviços na 
RMSP. Essas atividades agregam segmentos mais tradicionais, pouco intensivos em capital, 
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e dominados por empresas que exigem menor nível de qualificação técnico-operacional 
da mão de obra, como as de seleção, agenciamento e locação de mão de obra, serviços de 
investigação, segurança, limpeza etc. Trata-se de um segmento de crescimento acelerado asso-
ciado ao processo de terceirização das últimas décadas, e que guarda estreito relacionamento 
com as estratégias de corte de custos fixos e da expansão de relações de subcontratação em 
áreas fora do core estratégico das empresas. Tem grande importância também em termos de 
ocupação, sendo o maior empregador entre os segmentos pesquisados do setor de serviços 
na RMSP (22,7%).

Os chamados “serviços técnicos” são formados por segmentos que têm maiores exigências 
em termos de formação profissional, dado que atendem a demandas mais complexas das 
grandes empresas, fornecendo insumos para a gestão dos grupos econômicos e informações 
qualificadas para a tomada de decisões, como assessoria e gestão empresarial, propaganda e 
marketing e P&D, entre outros. No contexto do processo de modernização da atividade eco-
nômica, esses serviços têm papel central no processo de reestruturação produtiva e gerencial 
das empresas e aparecem com destaque na cadeia de comando do capital financeiro sediado 
na metrópole, representando 14% do valor adicionado do setor de serviços na RMSP, o que 
corresponde a uma participação superior às atividades de transportes e comunicações. En-
tretanto, eles mostram participação um pouco menos expressiva em termos de emprego (9%).

Outra questão importante a ser observada diz respeito à centralidade dos serviços da 
RM em relação ao estado, apresentando níveis de concentração mais acentuados do que 
aqueles verificados na atividade industrial: 70,5% do valor adicionado; 62,3% do emprego; 
e 60,5% dos estabelecimentos do setor de serviços encontram-se na RMSP.

O nível de centralidade tem alta correlação com o tecido produtivo de toda a área 
metropolitana, mas apresenta matizes que estão relacionadas à cadeia de valor de cada um 
dos segmentos analisados, ao nível de concentração demográfica da população e à forma de 
atuação do estado em relação às políticas sociais e de infraestrutura.

Observa-se também que o segmento de serviços prestados às empresas possui maior 
representatividade para a RMSP do que para as demais regiões do estado: enquanto esse 
segmento tem um peso de 28% na estrutura estadual, ele passa dos 30% na RMSP, cuja 
participação no total estadual ultrapassa os 80%. Situação inversa ocorre com os serviços 
prestados às famílias, que possuem maior representatividade para o conjunto do estado do que 
para a RMSP, que tem participação de 62% no estado, inferior à média do setor de serviços.

Essa estrutura indica que existe uma forte integração entre o segmento de serviços 
prestados às empresas e os outros setores de atividade econômica da RMSP, que é onde esse 
processo ocorre com maior intensidade. Nossa hipótese é de que essa integração se dá de 
forma acentuada com o setor industrial, podendo ser uma das causas da maior produtividade 
da indústria metropolitana.

A tabela 4 mostra que, entre os principais clientes das empresas de serviços, com exceção 
das pessoas físicas, a indústria é importante para o setor, chegando a ter participação seme-
lhante à do próprio setor de serviços. Quando a análise recai sobre o setor de atividade dos 
clientes das empresas que prestam serviços técnicos ou auxiliares, aumenta vigorosamente 
a participação do setor industrial na demanda por serviços.

O processo de transferência de vários serviços, outrora desenvolvidos dentro das em-
presas industriais, propiciou a criação de empresas prestadoras de serviços, retirando do setor 
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industrial uma parcela de seu emprego. Retirou também do setor industrial parte de seu valor 
adicionado, aumentando assim o diferencial a favor dos serviços, pois a receita das empresas 
desse setor, além de compor parte de seu valor adicionado, também entra como consumo 
intermediário no setor industrial, diminuindo o valor adicionado do setor secundário.

TABELA 4
Principais clientes do setor serviços, por setor de atividade, segundo segmentos: Região metropoli-
tana de São Paulo – 2001
(Em %)

Segmentos dos serviços
Setor de atividade do principal cliente

Serviços Agricultura Bancos Comércio Indústria Pessoas físicas

Total dos serviços 20,4 0,6 11,0 10,3 19,7 37,9

Serviços técnicos às empresas 27,8 2,5 10,9 16,0 26,8 15,9

Serviços auxiliares às empresas 35,0 0,2 13,2 11,3 30,8   9,4

Fonte: Fundação Seade/PAEP – 2001.

A criação dessas empresas, no entanto, abre a perspectiva de prestação de serviços para 
outros setores de atividade (como é o caso dos bancos e do próprio setor de serviços), além de 
criar uma base regional para a prestação de serviços em outras regiões do estado ou fora dele.

4  CONClUSÕES
A reestruturação dos processos produtivos na indústria, ocorrida entre os anos 1980 e 
1990, permitiu maior flexibilidade para a localização de plantas industriais, com suas sedes 
sendo mantidas em grandes centros urbanos. Nesses mesmos centros desenvolve-se um 
setor terciário avançado, que tanto apoia a atividade industrial como dela se vale para o 
desenvolvimento de novos produtos, intensivos em tecnologia.

No caso da RMSP verificou-se que tanto há integração entre as sedes localizadas em seu 
território e suas ULs dispersas pelo território paulista, como há forte integração da atividade 
industrial com o terciário.

Essa dispersão de plantas industriais, contudo, não se dá de forma homogênea ao longo 
de todo o território externo à metrópole. Ela potencializou as regiões onde as condições 
gerais de produção favoreceram o padrão de acumulação e as distâncias com a metrópole 
permitissem que as unidades produtivas se valessem das economias de aglomeração. Assim, 
as regiões que se encontravam no imediato entorno da metrópole foram as priorizadas: a 
Baixada Santista, a região de Sorocaba, a região de Campinas e a de São José dos Campos.
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1  INTRODUÇÃO
Este texto apresenta uma reflexão sobre o falso dilema entre conservação e desenvolvimento que 
permeia a discussão sobre a política ambiental e o desenvolvimento do Brasil. Ao propor um 
olhar mais abrangente sobre os usos possíveis do solo nas unidades de conservação (UCs) 
brasileiras, explicita-se que a legislação prevê e incentiva diversas atividades econômicas nes-
sas áreas. Essas atividades visam compatibilizar o uso sustentável do solo, a conservação da 
biodiversidade e a geração de emprego e renda, contribuindo para o desenvolvimento social, 
econômico e científico, tanto local quanto nacional. Ressalta-se assim que esse novo olhar fortalece 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (Lei no 9.985/2000) e 
permite observar de forma mais clara o cumprimento do objetivo de potencializar o papel 
das UCs no desenvolvimento sustentável e na redução da pobreza, estabelecido no Plano 
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) (Decreto no 5.758/2006).

2  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E TERRAS INDÍGENAS BRASILEIRAS
As UCs, conceituadas pela Lei no 9.985/2000, são territórios, geridos de forma diferenciada, 
com o objetivo de promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, a educação 
ambiental, o contato harmônico com a natureza, o lazer e a pesquisa científica. Além desses 
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objetivos, entre os benefícios do estabelecimento de parques, reservas e florestas, podemos 
destacar a conservação dos solos, a regulação do regime hídrico e a manutenção das condições 
climáticas, fatores esses que têm, por exemplo, impacto direto na produtividade agropecuária, 
principalmente nas áreas no entorno das unidades (ALHO, 2008). No interior das UCs, a 
partir do zoneamento da área e respeitando suas características sociais e ambientais, é permitido 
realizar atividades que fomentam o desenvolvimento social, econômico e científico, tanto local 
quanto nacional. Logo, o que se busca com a criação destas áreas é  uma complementaridade 
entre conservação da natureza e desenvolvimento em bases sustentáveis.

O SNUC é formado de 12 categorias,1 conforme objetivos específicos de gestão e usos 
permitidos. De acordo com a legislação atual, pode-se afirmar que em todas as categorias 
admitem-se atividades que contribuem para o desenvolvimento do país. Essas atividades 
fomentam o conhecimento científico e ambiental e estimulam a criação de cadeias produtivas 
de diversos bens e serviços, propiciando o surgimento de polos de desenvolvimento susten-
tável e contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população local e nacional.

Além do SNUC, principalmente na Amazônia, destaca-se também a presença de ter-
ras indígenas como áreas que contribuem para a proteção da biodiversidade e promovem 
usos sustentáveis dos recursos naturais. Essas áreas foram tradicionalmente ocupadas por 
populações indígenas e utilizadas para suas atividades produtivas. Sua ocupação possibilita 
a harmonia com a conservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e à 
preservação de seus costumes e tradições. Atualmente, as terras indígenas não são legalmente 
reconhecidas como áreas protegidas, porém, o PNAP prevê ações para a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade nessas terras (BRASIL, 2006). 

3  PANORAMA DA PROTEÇÃO DOS BIOMAS BRASILEIROS
Em junho de 1992, o Brasil assinou a Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações 
Unidas (CDB). A Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), a fim de se adequar às 
metas recomendadas pela convenção, definiu que uma das metas nacionais mais relevantes, 
até 2010, é ter pelo menos 30% do Bioma Amazônia e 10% dos demais biomas e da Zona 
Costeira e Marinha efetivamente conservados por UCs do SNUC.

Desde então, o Brasil vem ampliando sua área sob proteção e já alcançou alguns avan-
ços significativos nesse âmbito. O Brasil conta hoje com 304 UCs federais e estima-se que 
haja 600 de gestão estadual,2 700 de gestão municipal (IBGE, 2005), além de cerca de 800 
reservas particulares,3 totalizando aproximadamente 1,4 milhão de km², o que corresponde 
a 16,7% da área continental nacional e 1,4% das águas jurisdicionais brasileiras.4 Grande 
parte das UCs encontra-se na Amazônia compreendendo 26% da área desse bioma, o que 
representa 13% da área do terriório brasileiro.5

1. Categorias de UCs: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural, refúgio de vida silvestre, área 
de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de 
desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. 

2. Estimado e sistematizado a partir de informações contidas no cadastro nacional de unidades de conservação, e informações 
dos órgãos estaduais de meio ambiente e de organizações não governamentais.

3. Dados obtidos no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com registro de 494 Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPN) federais, e na Confederação Nacional de RPPNs que cataloga 311 RPPNs estaduais.

4. As águas jurisdicionais brasileiras correspondem ao mar territorial e à zona econômica exclusiva.

5. Ver anexo A para detalhamento da área de unidades por bioma.
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No que tange às terras indígenas, existem atualmente 517 dispersas pelo país, ocupando 
aproximadamente 1.085.000 km2, o que representa cerca de 12,7% da extensão territorial 
do Brasil.6 As maiores áreas dessas terras estão situadas na Amazônia e no cerrado, ocupando 
respectivamente 21% e 4% das áreas desses biomas.7

6. Dados obtidos na Fundação Nacional do Índio (Funai), correspondendo ao total de terras regularizadas, homologadas, 
declaradas e delimitadas.

7 . O órgão gestor dessas áreas é a Funai. Apesar do esforço que tem sido realizado nos últimos anos para solucionar a 
questão de sobreposição entre terras indígenas e UCs, hoje existem aproximadamente 88 mil km2 de sobreposição, o que 
corresponde a 3,7% das áreas protegidas no Brasil, ou 1% do território brasileiro.

8. Não se deve esquecer que outros países contribuíram de forma bastante significativa entre 1985 e 2003.

9. Para o Brasil foi considerada a área territorial terrestre ocupada por UCs, visto que nos dados do World Database Protected 
Areas (WDPA) em alguns países não há informações completas de terras indígenas, como nos Estados Unidos e na Austrália, 
por exemplo. Para os demais países foi considerado o total de áreas protegidas terrestres disponibilizado pelo WDPA.

10. Os dados do Brasil correspondem às UCs terrestres catalogadas pela Diretoria de Áreas Protegidas (DAP) da Secretaria 
de Biodiversidade e Florestas (SBF) do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O esforço de conservação mundial tem avançado muito nos últimos 20 anos. Em 1985, 
apenas 3,5% do território mundial estava protegido; hoje já são 12,8%. O Brasil destacou-se 
nesse esforço recente, pois foi o responsável por 74% das áreas protegidas mundiais criadas 
de 2003 a 2008,8 correspondendo a 703.864 km² (JENKINS e JOPPA, 2009).

Para se ter uma noção mais clara do esforço de conservação em andamento no Brasil, 
é importante comparar a situação das áreas protegidas para conservação no país com a de 
outros países. Enquanto o Brasil tem aproximadamente 16,7% de seu território continental 
em UCs, no mundo apenas 12,8% dos terrítórios encontram-se atualmente sob proteção legal 
(WDPA, 2009).9 Em termos absolutos, o Brasil é o país com a quarta maior área terrestre 
sob proteção com 1.423.821 km2, ficando atrás dos Estados Unidos (2.607.132 km2),10 da 
Rússia (1.543.466 km2) e da China (1.452.693 km2). Em termos relativos, de área terrestre 
sob proteção sobre área total do país, ao compararmos a situação brasileira com a do grupo 
dos países mais desenvolvidos, mais a Rússia, conhecido como G8, o Brasil (16,7%) fica atrás 
apenas da Alemanha (56,2%), dos Estados Unidos (27,1%) e do Reino Unido (22,3%). Ou 
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seja, o país tem, proporcionalmente, mais áreas protegidas do que países ricos como França 
(15,4%), Japão (14,1%) e Itália (7,1%). Se compararmos o Brasil com os nove países que 
compõem o Bioma Amazônico, ele é o que tem a maior área absoluta sob proteção, o que 
está em linha com sua maior extensão absoluta de floresta. Em termos relativos, o país fica 
em 5o lugar, atrás de Venezuela (71,3%), Colômbia (26,2%), Equador (25,4%) e Bolívia 
(21,2%), mas à frente dos quatro outros: Peru (13,8%), Suriname (12,6%), Guiana Francesa 
(5,8%) e Guiana (2,3%) (WDPA, 2009).11 

Entretanto, apesar de os avanços nessa área terem sido significativos, até o momento o 
Brasil não atingiu as metas da Conabio para proteção do território por UCs. O esforço ainda 
precisa ser intenso, pois para podermos atingir as metas é necessário criar aproximadamente 
250 mil km² em UCs, o que corresponde a 3% do território terrestre brasileiro.

4  CONTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O 
    DESENVOLVIMENTO

Diversos estudos têm constatado a importância das UCs, principalmente na Amazônia, para 
o desenvolvimento regional. Uma experiência de êxito é o manejo de pirarucus na Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Com a implantação de técnicas de manejo 
sustentável para substituir a pesca predatória, a renda obtida pelos pescadores de uma área 
da reserva com pesca do pirarucu passou de R$ 10,8 mil em 1999 para R$ 162,5 mil em 
2005. Isso tudo aliado a um aumento de mais de quatro vezes no estoque disponível do 
peixe (VIANA et al. 2007).

Outro exemplo de sucesso é a organização da produção das famílias da Reserva Extra-
tivista Chico Mendes, que possibilitou a obtenção de uma certificação ambiental. Isso gerou 
um importante diferencial competitivo, pois possibilitou a entrada dos produtos extrativistas, 
em particular a castanha do Brasil, no mercado europeu (GLOBO AMAZÔNIA, 2008). 
Maciel e Rydon (2008) apontam que a renda per capita dos extrativistas que moram na reserva 
extrativista (Resex) aumentou 30% após a certificação da castanha. 

Avaliar a duração do impacto dos diversos modos de exploração dos recursos naturais 
é outra interessante forma de validar as atividades sustentáveis. A exploração madeireira de 
forma não sustentável na Amazônia, por exemplo, tem gerado um ciclo conhecido como 
“boom-colapso”. Esse ciclo geralmente começa com uma expansão econômica de curto 
prazo, acompanhada por uma melhora nos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 
municipais nos primeiros anos de exploração da madeira.12 Entretanto, após esse primeiro 
momento de ascensão, seguem alguns poucos anos de auge dessa atividade econômica e dos 
indicadores de desenvolvimento. Esse auge é tipicamente seguido por um declínio econô-
mico e do IDH quando da exaustão dos recursos florestais e da fertilidade do solo. Ou seja, 
após uma efêmera melhora da situação econômica e social, os indicadores tendem a voltar 
a níveis pré-exploração madeireira – porém, nesse segundo momento, o município está 
mais pobre em termos de recursos naturais (RODRIGUES et al. 2009). O manejo florestal 
sustentável, que pode ser feito também em diversas UCs, ao contrário disso, promove um 
aumento mais gradual na renda do município, propiciando que se mantenha como atividade 

11. Reconhece-se que o grau de proteção efetiva das UCs nos diferentes países pode ser diverso. Entretanto, como não há 
dados disponíveis para refinar tal comparação, assumimos que ela pode ser feita de maneira agregada.

12. Essa melhora estaria relacionada ao aumento da renda local e à migração de indivíduos com melhor condição social. 
Para uma discussão mais aprofundada, consultar Schneider et al. (2002) e Rodrigues et al. (2009).
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geradora de renda e indutora do desenvolvimento de forma mais vantajosa no longo prazo 
(SCHNEIDER et al. 2002).

Em muitos casos, o manejo florestal sustentável mostra-se inclusive economicamente 
superior à exploração madeireira não sustentável. Arima e Barreto (2002) apontam que, 
de cinco florestas nacionais (Flonas) estudadas, em quatro delas a produção sustentável de 
madeira seria mais barata do que a produção em floresta privada.13 Nesse contexto, Souza 
(2005) argumenta que, se a meta da concessão de 13 milhões de hectares de florestas públicas 
nos próximos dez anos for atingida, o manejo florestal legalizado poderá gerar uma receita 
de R$ 7 bilhões, além de uma carga de impostos da ordem de R$ 1,9 bilhão por ano e até 
140 mil novos empregos. 

Apesar dos diversos exemplos de sucesso, iniciativas como essas ainda são localizadas. 
Para difundir essas práticas e proporcionar maior geração de renda e emprego a partir de UCs, 
é necessária a efetiva implementação do SNUC. Atualmente o nível de implementação das 
UCs é muito heterogêneo, variando das muito bem estruturadas, como o Parque Nacional 
de Iguaçu, a unidades que não dispõem da infraestrutura necessária para seu funciona-
mento devido à falta de recursos. De acordo com estimativas, para que o SNUC funcione 
plenamente, seriam necessários gastos correntes anuais da ordem de R$ 543 milhões para 
o sistema federal e de R$ 361 milhões para os sistemas estaduais, além de R$ 611 milhões 
em investimentos em infraestrutura e planejamento no sistema federal e de R$ 1,18 bilhão 
nos sistemas estaduais (MMA, 2009). Entretanto, os valores disponíveis nos orçamentos da 
União e dos estados têm estado muito abaixo disso. Em 2008, as UCs federais receberam 
somente R$ 316 milhões do orçamento federal. Além disso, de 2001 a 2008, a receita do 
MMA revertida para as UCs federais aumentou 16,35%, enquanto a área somada das UCs 
federais teve uma expansão de 78,46% (MMA, 2009).

É necessário também que se promovam mais estudos sobre potenciais usos econômicos das 
UCs e que se implementem as UCs efetivamente, de maneira que gerem renda e empregos 
locais, além de conservar os ecossistemas. Essa implementação deve também estar alinhada 
com outras políticas públicas, como educação, saúde e infraestrutura, para que levem a uma 
efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais.

5  UM NOVO OLHAR SOBRE O SNUC
A classificação criada pelo SNUC para os tipos de áreas protegidas tem um olhar primor-
dialmente ecológico. As diferenças entre os tipos de UCs está principalmente embasada na 
necessidade específica de conservação da biodiversidade para cada área. Assim ela apresenta 
limitações para se discutir a relação entre as áreas protegidas e o desenvolvimento. A fim de 
melhor conhecer o papel das UCs na organização territorial do Brasil e sua contribuição para a 
geração de emprego e renda e para o desenvolvimento do país, o DAP do MMA propõe neste 
artigo uma classificação das unidades do SNUC sob um olhar econômico e socioambiental, 
de acordo com o tipo de atividade econômica permitida em cada tipo de UC. Seguindo esses 
critérios, podemos reclassificar os tipos de Ucs do SNUC da seguinte maneira: 

13. Os custos de produção em floresta privada seriam mais altos devido aos custos de capital investido na terra, que não 
foram considerados para as terras públicas.



regional, urbano e ambiental | 03 | dez. 2009114 ipea

14. Considera-se aqui que a pesquisa científica gera pouca renda imediata e no local, visto o pequeno número de pesquisadores 
em atividade. Reconhece-se, entretanto, que a pesquisa tem um grande potencial gerador de renda no longo prazo (pelas 
descobertas ligadas à indústria cosmética e farmacêutica, por exemplo).

TABELA 1
Potenciais tipos de uso permitidos nas unidades de conservação brasileiras por categoria1

Classe
Principais tipos de uso, contemplados na Lei 

no 9.985/2000
Categoria de manejo

Classe 1 – Pesquisa científica e educação 

ambiental

Desenvolvimento de pesquisa científica  

e de educação ambiental
Reserva biológica; estação ecológica

Classe 2 – Pesquisa científica, educação 

ambiental e visitação
Turismo em contato com a natureza

Parques nacionais e estaduais;  reserva 

particular do patrimônio natural

Classe 3 – Produção florestal, pesquisa 

científica e visitação
Produção florestal Florestas nacionais e estaduais

Classe 4 – Extrativismo, pesquisa científica 

e visitação
Extrativismo por populações tradicionais Resex

Classe 5 – Agricultura de baixo impacto,  

pesquisa científica, visitação, produção 

florestal e extrativismo

Áreas públicas e privadas onde a  

produção agrícola e pecuária é  

compatibilizada com os objetivos da UC

Reserva de desenvolvimento sustentável; 

refúgio de vida silvestre;  

monumento natural

Classe 6 – Agropecuária, atividade industrial, 

núcleo populacional urbano e rural

Terras públicas e particulares com  

possibilidade de usos variados visando  

a um ordenamento territorial sustentável

Área de proteção ambiental;  

área de relevante interesse ecológico 

Fonte: DAP/SBF/MMA, 2009.

Obs.: 1 Reserva de fauna não foi incluída, pois até o momento nenhuma unidade dessa categoria foi criada.

Ao analisarmos a distribuição relativa das áreas das UCs brasileiras por tipo de uso 
potencial, podemos verificar que somente a classe 1, que representa apenas 11,67% da área 
de UCs, permite poucas atividades que geram reduzida renda imediata (tabela 2).14 Nos 
outros 88,33% da área, diversos usos econômicos que geram renda direta são previstos. 
Além disso, destaca-se como maior classe, em termos de área, aquela que permite o mais 
abrangente uso econômico, a classe 6. Nessa classe, admite-se um amplo número de usos 
e atividades (exemplos: agropecuária, atividade industrial, núcleo populacional urbano e 
rural), porém com uma orientação para a sustentabilidade. Esse modelo, uma vez respeita-
dos os critérios previstos na legislação específica, propicia um intenso uso do solo de forma 
sustentável, permitindo um desenvolvimento mais igualitário e sustentável para o país e 
principalmente para a população local. 

A classe 2, que possibilita o uso potencial de sua área para atividades de pesquisa cien-
tífica e visitação, também apresenta alta representatividade. São 23,9% da extenção das UCs 
do país, o que representa 4,1% do território brasileiro. O efeito multiplicador desencadeado 
pelas atividades vinculadas à visitação e ao turismo ligados à existência de UCs constitui um 
importante elemento para fortalecer a economia local e regional. Ao mesmo tempo, essas 
atividades fortalecem a sensibilização ambiental da população e incrementam os recursos 
financeiros para a manutenção dessas áreas. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, 
recebe anualmente cerca de 1 milhão de pessoas e vários serviços de apoio à visitação são 
viabilizados por contratos de concessão com empresas privadas que geram recursos para o 
parque. Sua arrecadação, constituída por cobrança de ingressos, taxas de filmagens e con-
cessões, ficou em torno de R$ 12 milhões em 2008 (LICHTNOW, 2009). 
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6  DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS POTENCIAS TIPOS DE USOS EM UNIDADES 
    DE CONSERVAÇÃO 

As classes de possíveis tipos de usos permitidos nas UCs estão distribuídas espacialmente 
conforme o mapa e a tabela 3. Pode-se perceber que as classes estão distribuídas de forma 
bastante heterogênea pelo país. Essa heterogeneidade mostra que a escolha do tipo de cate-
goria das UCs por bioma tem considerado as especificidades para o desenvolvimento local 
e ressaltam as potencialidades de uso de cada bioma. Na Amazônia destacam-se além das 
terras indígenas, que não fazem parte do SNUC, a classe 3 (produção florestal, pesquisa 
científica e visitação) e a classe 4 (extrativismo, pesquisa científica e visitação). Essas ativi-
dades contemplam tanto a vocação da exploração de recursos madeireiros, como também 
a realidade das populações indígenas e tradicionais e o potencial turístico da região. No 
Pantanal, destaca-se a classe 2 (pesquisa científica, educação ambiental e visitação) devido 
ao grande número de RPPNs existente na região. Esse tipo de UC é de domínio privado 
com objetivos de pesquisa científica, visitação e lazer e tem sido explorado para promover o 
turismo ecológico. Já no restante do país – as regiões mais povoadas – predomina a classe 6 
(agropecuária, atividade industrial, núcleo populacional urbano e rural), que permite maior 
variedade de uso do solo. 

A seguir são apresentados os usos possíveis nas UCs, agrupados por biomas brasileiros 
(tabela 3).

TABELA 2
Percentual de área de unidades de conservação por tipo de potencial uso1

Tipo de potencial uso Áreas de unidades de conservação Área território

Classe 1 – Pesquisa científica e educação ambiental 11,67 1,99

Classe 2 – Pesquisa científica, educação ambiental e visitação 23,93 4,08

Classe 3 – Produção florestal, pesquisa científica e visitação 20,45 3,49

Classe 4 – Extrativismo, pesquisa científica e visitação   9,26 1,58

Classe 5 – Agricultura de baixo impacto, pesquisa científica, 

visitação, produção florestal e extrativismo   7,99 1,36

Classe 6 – Agropecuária, atividade industrial, núcleo populacional 

urbano e rural 26,70 4,56

Fonte: DAP/SBF/MMA, 2009.

Obs.: 1 Devemos lembrar que a prática das atividades dos tipos de uso listados está condicionada ao zoneamento da UC e às normas contidas no 
seu plano de manejo. Este é um documento técnico elaborado por diferentes segmentos da sociedade que, após aprovação dos órgãos ambientais, 
apresenta os objetivos da UC, estabelece o zoneamento e as normas para o uso da área. Portanto, ressalta-se que os números apresentados não 
podem ser considerados integralmente como áreas de uso direto.

TABELA 3
Percentual de área das classes de usos econômicos possíveis em unidades de conservação em 
relação à área protegida de cada bioma

Classe de usos econômicos possíveis 

Bioma

Amazônia Caatinga Cerrado
Mata  

Atlântica
Pampa Pantanal

Área 

marinha

Classe 1 – Pesquisa científica e educação ambiental 13,60   2,22   7,71   4,04 20,64   2,37   1,51

Classe 2 – Pesquisa científica, educação ambiental e visitação 24,08 11,13 27,86 23,74 11,53 97,63   7,40

Classe 3 – Produção florestal, pesquisa científica e visitação 27,29   0,88   0,42   0,38   0,00   0,00   0,00

Classe 4 – Extrativismo, pesquisa científica e visitação 11,59   0,03   0,55   0,79   0,00   0,00 10,22

Classe 5 – Agricultura de baixo impacto, pesquisa científica, 

visitação, produção florestal e extrativismo 10,05   0,48   2,75   0,70   0,42   0,00   0,00

Classe 6 – Agropecuária, atividade industrial, núcleo popula-

cional urbano e rural 13,39 85,26 60,71 70,35 67,42   0,00 80,86

Fonte: DAP/SBF/MMA, 2009.
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7 CONCLUSÃO
Esta análise vem contrapor o falso dilema que tem permeado a discussão entre conservação 
e desenvolvimento e despertar a reflexão sobre o papel singular que as UCs exercem na 
economia do país. 

O entendimento de que as áreas protegidas são necessariamente espaços que devem 
permanecer intocados está ultrapassado. Conforme demonstramos, a grande maioria dos 
usos do solo e da exploração de recursos naturais permitidos nas UCs brasileiras prevê e 
potencializa atividades que contribuem para a geração de renda, emprego, aumento da qua-
lidade de vida e o desenvolvimento do país, sem prejuizo à conservação ambiental. As áreas 
protegidas devem ser entendidas como uma maneira especial de ordenamento territorial, 
e não como um entrave ao desenvolvimento econômico e socioambiental. Ou seja, não há 
conflito entre a existência de áreas protegidas e o desenvolvimento em bases sustentáveis 
– muito pelo contrário. O conflito existe apenas em relação ao pseudodesenvolvimento 
baseado na exaustão dos recursos naturais.

A busca por um desenvolvimento em bases sustentáveis e equitativas para a sociedade 
como um todo requer a consolidação de políticas públicas compatíveis com as realidades 
ambientais locais, que exerçam influência direta no contexto econômico e socioambiental. 
A opção pela sustentabilidade passa necessariamente, entre outras coisas, pela completa 
implementação e pela consolidação e ampliação do sistema nacional de UCs. Para isso é 
necessário maior investimento e visão estratégica para que as UCs possam, além de conservar 
os ecossistemas e a biodiversidade, de fato gerar renda, emprego, desenvolvimento e propiciar 
uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do Brasil.
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O BRASIL E O MERCADO DE CARBONO

Maria Bernadete Gutierrez*

1  INTRODUÇÃO
Ainda que o Brasil se caracterize pelo reduzido nível relativo de emissões de carbono, principal 
gás responsável pelo efeito estufa, este aspecto não deveria ser argumento para justificar a ausência 
de políticas públicas que promovam o crescimento sustentável de baixo carbono a médio e longo 
prazos. Importa analisar as opções de políticas públicas que possam gerar desenvolvimento 
sustentável, ao mesmo tempo em que contribuam para a redução de gases efeito estufa (GEE). 
Nesse sentido, o mercado de carbono pode se constituir num instrumento importante para 
o financiamento de projetos e políticas que visem ao desenvolvimento sustentável e ao mesmo 
tempo contribuam para o esforço de mitigação das emissões de GEE.

A entrada em vigor do Protocolo de Quioto em 2005 lançou as bases para um mercado 
global de carbono, constituído por diferentes mercados regionais ou nacionais, assim como 
mecanismos de projetos redutores de emissões do tipo Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) – Clean Development Mechanism (CDM) ou Implementação Conjunta 
(IC) – Joint Implementation (JI). Os diferentes mercados divergem em vários aspectos, 
destacando-se tamanho, características de concepção, abrangências setoriais e geográficas. Al-
guns desses mercados foram criados com o objetivo de atender aos compromissos de redução 
de emissões negociados no Protocolo de Quioto em que se insere o MDL, enquanto outros 
são de natureza voluntária. A seção 2 estabelece as bases teóricas que respaldam a utilização de 
mecanismos de mercado nas políticas ambientais e, em particular, no mercado de carbono.

A participação brasileira no mercado de carbono tem se limitado ao segmento de 
oferta de projetos via MDL, ocupando o terceiro lugar em número de projetos (13%). 
China e Índia respondem por 31% e 21% do total de projetos em 2008 (MCT, 2008). 
Com o objetivo de que este instrumento possa desempenhar um papel mais significativo 
no financiamento do desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, o MDL 
vem sofrendo modificações importantes que podem ampliar significativamente a utilização 
pelos países beneficiários e se constituir num instrumento importante para o crescimento 
sustentável brasileiro, caracterizado por elevadas taxas de crescimento acompanhadas por 
menores taxas de crescimento nas emissões de carbono. A seção 3, além de dar uma visão 
panorâmica do mercado de carbono em todos os seus segmentos, mostra a evolução recente 
da participação do MDL no mercado global de carbono.

* Técnica de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais – Dirur/Ipea.
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Os elevados custos de transação têm reduzido os potenciais benefícios deste mecanismo. 
Há consenso generalizado de que para que o MDL cumpra seu papel adequado no financia-
mento do desenvolvimento sustentável de países em desenvolvimento, medidas devem ser 
adotadas para reduzir os custos de transação. Com o objetivo de reduzi-los, foi aprovado em 
2005 o MDL programático, pelo qual vários projetos podem ser submetidos em conjunto, 
gerando um maior volume de créditos de carbono. Outra ideia que vem ganhando força é 
a de incluir políticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e que, ao mesmo 
tempo, sejam capazes de mitigar as emissões de GEE, gerando créditos de carbono. Nesses 
dois casos, a geração de créditos de carbono passaria a ser feita a partir de um conjunto de 
projetos e/ou de um setor objeto de uma política, em contraste com a situação atual de 
projetos individuais como unidade de análise. A seção 4 aborda essas questões.

Com o objetivo final de contribuir para o crescimento econômico sustentável brasileiro 
e o desenvolvimento institucional, a seção 5 lança luz sobre como um MDL setorial poderia 
ser utilizado como instrumento de desenvolvimento sustentável no Brasil.

2  O PROTOCOLO DE QUIOTO E O MERCADO DE CARBONO: ASPECTOS 
    TEÓRICOS

O Protocolo de Quioto é o principal documento voltado para a redução das emissões dos 
GEEs, formalizado em 1997 pelos países participantes da Convenção – Quadro das Nações 
Unidas para Mudança do Clima (CQNUMC). O Protocolo inclui a definição dos principais 
GEEs, além dos setores/categorias de fontes destes gases. Os principais gases são o dióxido 
de carbono (CO

2
), o metano (CH

4
), o óxido nitroso (N

2
O), o hidrofluorcarbono (HFC), 

o perfluorcarbono (PFC) e o hexafluoreto de enxofre (SF
6
). Os principais setores/categorias 

mencionados são os seguintes: processos industriais, utilização de solventes e outros produtos, 
agricultura, disposição e tratamento de resíduos, queima de combustível para geração de 
energia, entre outros. Dentre as mais importantes medidas do Protocolo, destaca-se o esta-
belecimento de metas e prazos relativos à redução ou limitação das emissões futuras de GEE 
para os países desenvolvidos, pertencentes ao Anexo I do Protocolo. Os países integrantes 
do Anexo I, basicamente países industrializados, deverão reduzir suas emissões, no período 
entre 2008 e 2012, em pelo menos 5,2% em relação aos níveis apresentados no ano de 1990. 
Os países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e China, não estão inseridos no Anexo 
I, sendo assim, não possuem nenhuma meta ou prazo para reduzir suas emissões de GEE 
nesta primeira fase de vigência do Protocolo.

Para que o Protocolo entrasse em vigor, era preciso que pelo menos 55 países o ratifi-
cassem, atingindo 55% do total de emissão global de GEE. Considerando que os Estados 
Unidos não ratificaram o Protocolo, argumentando a necessidade de estabelecer metas para 
os países em desenvolvimento, tendo em mente países como Brasil, China e Índia, foram 
necessários vários anos de negociação para a sua entrada em vigor. Isso só veio a ocorrer em 
novembro de 2004, com a ratificação da Rússia, responsável por aproximadamente 17% 
das emissões globais de GEE.

Para aumentar a eficiência no alcance das metas estabelecidas para os países do Anexo I, 
foram criados três mecanismos de flexibilização. A formação de um mercado para as re-
duções de GEE permitiria o alcance das metas de redução com um custo mínimo através 
dos seguintes mecanismos: IC; Comércio Internacional de Emissões (CIE); e Emissions 
Trade (ET).
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Em relação ao princípio da IC, o artigo 6o do Protocolo estabelece o seguinte:

1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3, qualquer Parte incluída no Anexo I pode 
transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas Partes unidades de redução de emissões resultantes 
de projetos visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções antrópicas 
por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia (MCT, 1998) (...). 

Portanto, através do mecanismo IC, qualquer país do Anexo I pode compensar suas 
emissões adquirindo de outro país do mesmo grupo unidades de redução de emissões de 
projetos redutores de emissões. Ressalte-se que os recursos financeiros obtidos com a nego-
ciação dos créditos de redução provenientes de projetos de IC deverão ser reinvestidos em 
novos projetos de redução de emissão ou remoção de carbono.

Quanto ao CIE, verifica-se a partir do artigo 17 que:

As Partes incluídas no Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de cumprir os 
compromissos assumidos sob o Artigo 3º. Tal comércio deve ser suplementar às ações domésticas com 
vistas a atender os compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos sob esse 
Artigo (MCT, 1998 ). 

Através do CIE, países do Anexo I poderão comercializar as reduções que excederem sua 
meta de redução de GEE. Este modelo é também conhecido como sistema cap and trade.

Os dois mecanismos de flexibilização, IC e CIE, foram constituídos de forma a serem utili-
zados apenas entre países componentes do Anexo I. Por outro lado, o MDL possibilita a partici-
pação dos países em desenvolvimento, isto é, países que não estão inseridos no Anexo I, conforme 
estabelecido no artigo 12. O MDL apresenta uma oportunidade importante para o Brasil.

O MDL consiste na possibilidade de um país do Anexo I alcançar parte desta redução 
através da aquisição de Redução Certificada de Emissão (RCE) – Certified Emission Reduction  
(CER)1 – de projetos em países em desenvolvimento que gerem reduções de GEE na situação de 
não implementação do mesmo. As atividades de um projeto de MDL são consideradas adicionais 
se as emissões antropogênicas de GEE forem menores do que as que ocorreriam na ausência do 
projeto e/ou se o sequestro de carbono for maior do que aquele que ocorreria na ausência do 
projeto. Nesse sentido, para cada unidade métrica de carbono2 reduzida através de um projeto 
MDL, será creditada uma unidade de RCE ao projeto, que poderá ser comercializada no mercado 
de forma a possibilitar a aquisição por países do Anexo I, para o alcance parcial de suas metas.

A literatura consagrou a utilização de instrumentos de política ambiental baseados na 
operação de mercados como possuindo uma série de vantagens em relação aos instrumentos 
tradicionais de regulação direta, do tipo comando e controle. Em particular, a utilização 
de mecanismos de mercado conduz a uma solução de alcance do objetivo ambiental a um 
custo mínimo (ver ATKINSON e TIETEMBERG, 1991). Outra vantagem importante 
inclui o incentivo à inovação tecnológica, na medida em que o agente poluidor que gera 
reduções de emissões adicionais pode auferir uma renda extra com a sua venda no mercado de 
licenças relevante. Há que se destacar que os três mecanismos de flexibilização do Protocolo 

1. Conhecida de forma popular como crédito carbono.

2. Calculada conforme o Potencial de Aquecimento Global – Global Warning Potential (GWP) –, índice divulgado pelo 
Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) em seu segundo relatório de avaliação, que possibilita a uniformização 
dos diferentes gases em termos de CO2 equivalente.
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de Quioto se baseiam na operação de mercados, seja através do CIE, ou licenças de emissão, 
seja através do IC e do MDL, através das RCEs.

3  O MERCADO DE CARBONO E O MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO 
    LIMPO: NECESSIDADE DE REFORMAS

Como mencionado, a entrada em vigor do Protocolo de Quioto em 2005 lançou as bases para 
um mercado global de carbono, constituído por diferentes mercados regionais ou nacionais, 
assim como mecanismos de projetos redutores de emissões do tipo MDL ou IC. Os diferentes 
mercados divergem em vários aspectos, destacando-se tamanho, características de concepção, 
abrangências setoriais e geográficas, e natureza, podendo ser voluntários ou não. Alguns desses 
mercados foram criados com o objetivo de atender compromissos de redução de emissões ne-
gociados no Protocolo de Quioto, em que se insere o MDL, enquanto outros são de natureza 
voluntária, como, por exemplo, o Chicago Climate Exchange (CCX). A proliferação recente 
de iniciativas nacionais ou regionais no sentido de criação de mercados de carbono atesta a 
elevada prioridade política dada a este instrumento, como reconhecimento das suas vantagens 
de eficiência econômica e de instrumento indutor da inovação tecnológica.

O mercado de carbono negocia dois tipos de ativos: i) licenças de emissão alocadas num 
regime de metas e negociação (cap and trade) do Protocolo de Quioto; e ii) reduções de emissões 
baseadas em projetos que incluem o MDL e a IC. Por outro lado, de forma sintética, pode-se 
dizer que o mercado de carbono se encontra dividido em dois segmentos: i) Quioto, liderado 
pela União Europeia (UE); e ii) não Quioto, com a liderança dos Estados Unidos.

No segmento do mercado referente a licenças, os quatro principais mercados de licenças 
de emissão são o da UE, do Reino Unido, do New South Wales, na Austrália, e do CCX, nos 
Estados Unidos. Constata-se a predominância do mercado da UE, responsável pela maior 
parte das transações. Observa-se também a proliferação de mercados de carbono regionais e 
locais como um instrumento de controle eficiente de emissões de GEE, com o objetivo final 
de alcançar uma economia dita de baixo carbono. Uma dimensão importante nesse processo 
refere-se aos benefícios da integração dos diferentes mercados, que permitirá reduzir o custo 
de redução das emissões e estimular a inovação tecnológica, com a concomitante abertura de 
inúmeras oportunidades para empresas e instituições em países onde o custo de redução de 
carbono é reduzido. Espera-se também dessa forma aumentar significativamente o volume 
de redução de carbono e alcançar maior liquidez.

Novos mercados em vias de implementação se localizam na Austrália, no Canadá, na 
Nova Zelândia e na Coreia do Sul (ver OCDE, 2007). Todos esses esquemas englobarão 
as emissões geradas pelos seus setores energéticos, além de serem de natureza obrigatória. 
Destaca-se o esquema da Nova Zelândia, que incluirá também o setor florestal, assim como 
o setor agrícola. Outros mercados sendo propostos ainda em nível legislativo incluem o 
norte-americano de cobertura nacional, o da California, e a iniciativa de estados do Oeste 
norte-americano, Western Regional Climate Action Initiative (WRCAI), com a participação 
dos estados do Arizona, Novo México, Oregon e Washington.

Apesar de algumas iniciativas já existentes, como o CCX, pode-se dizer que o mercado 
de carbono foi estabelecido de forma consolidada com o surgimento dos mecanismos de 
flexibilização do Protocolo de Quioto. Surgem dois segmentos no mercado de carbono: o 
comércio de licenças de emissão e o comércio de crédito de redução, gerados por projetos 
redutores. O primeiro, como vimos, ocorre quando países do Anexo I ultrapassam sua 
meta, e comercializam este excesso como licenças de emissão para outros países do Anexo 
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I. A “moeda” utilizada para tal é a Assigned Amount Unit (AAU). O segundo segmento 
se origina dos mecanismos MDL e IC. As respectivas moedas são o RCE e a Unidade de 
Redução de Emissão (URE) – Emission Reduction Unit (ERU). Note-se que, neste último 
caso, enquanto não ocorrer a certificação final da redução gerada por projetos pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), o conceito relevante é o ERU.

O mercado de carbono registrou US$ 64 bilhões em 2007, dobrando de valor em 
relação a 2006. Observa-se a posição de dominância do mercado europeu (78%) e a par-
ticipação expressiva do MDL, situando-se em 20% nos dois anos. No tocante ao carbono 
gerado através de projetos (MDL, IC e outros ), esse mercado comercializou 874 milhões 
de toneladas métricas de carbono (MtCO2e) em 2007, registrando um crescimento de 43% 
em relação ao ano anterior (611 MtCO2e). Em termos de valor, verifica-se um crescimento 
aproximado de 109% (WORLD BANK, 2007).

A expectativa original, expressa em documento da Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe (Cepal), datado de 2004, era de que a América Latina ocuparia um 
papel de liderança absoluta no mercado MDL devido a um conjunto de fatores, incluindo 
instituições adequadas à aprovação de projetos e apoio governamental, além de uma oferta 
potencial de projetos bastante variada, com destaque aos projetos hidroelétricos, eólicos, 
eficiência energética, gestão de resíduos, entre outros. De acordo com informação dos fundos 
de carbono Prototype Carbon Fund (PCF) e Certified Emission Reduction Unit Procurement 
Tender (CERUPT), que é a informação pública mais precisa sobre esse mercado, os projetos 
latino-americanos representavam 31% e 48%, respectivamente, dos montantes globais 
de suas carteiras mundiais, portanto configurando-se potencialmente como a região mais 
promissora em termos de projetos MDL em 2003. Essa expectativa rapidamente se revelou 
não verdadeira. Enquanto em 2002-2003 a América Latina apresentou uma participação 
de 40% na oferta total de carbono gerada por projetos, e a Ásia, 21%, no período seguinte, 
2003-2004, essa posição de liderança já tinha se invertido. Neste último período, a Ásia 
respondeu por 51% da oferta total de carbono via projetos, superando a América Latina 
com 27% dessa oferta (WORLD BANK, 2004).

Essa perda de liderança é parcialmente explicada pelo tipo de projeto. Diferentemente 
do período 2002-2003, quando os projetos mais negociados foram os de captura e destruição 
de metano de aterros sanitários, no período 2003-2004 o maior volume negociado refere-se 
aos projetos de destruição do gás trifluorometano (HFC23), frequentes na China, e que 
respondem por 35% do volume total ofertado.3

Essa posição de liderança asiática desde então se consolidou – a China e a Índia 
aparecem como países responsáveis por mais de 50% de projetos MDL. Em 2006, 61% 
dos volumes de crédito transacionados provinham do mercado chinês, um pouco abaixo 
da mesma participação de 73% em 2005. Segue-se a Índia em segundo lugar, com parti-
cipações de 3% e de 12% em 2005 e 2006, respectivamente. A América Latina apresentou 
uma participação de 10% no mercado MDL em 2006, correspondendo ao Brasil, 4% 
(WORLD BANK, 2007).

Em relação aos projetos no âmbito do MDL no cenário brasileiro, verifica-se um cres-
cimento importante no volume de projetos de MDL nos últimos quatro anos, ainda que, 
como vimos, não tenha acompanhado o crescimento do mercado do MDL mundial.

3. Projetos de aterros sanitários, ao deixar de emitir CH4, cujo poder de aquecimento global é 21 vezes maior que o CO2, e 
geração de energia a partir do biogás têm um potencial elevado de geração de RCEs.
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Embora o maior número de projetos se concentre na área de geração elétrica (energia 
renovável) e suinocultura (64%), são os aterros sanitários que mais reduzirão tCO

2
  e, com 

73 milhões de tCO
2
  e a serem reduzidos no primeiro período de obtenção de créditos, o que 

representa 23% do total de redução dos projetos brasileiros. Esse tipo de projeto apresenta 
elevado retorno em termos de geração de créditos de carbono, devido à presença do metano 
na composição do biogás gerado (MCT, 2008).

De acordo com Stern (2007), o MDL tem sido muito importante para estabelecer 
uma forma de cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como 
identificar oportunidades de mitigação de GEE. Outro aspecto importante indicado por 
Stern (2007) refere-se ao interesse e à participação do setor privado no combate ao efeito estufa 
através de projetos MDL. Por outro lado, a maior capacitação e conhecimento sobre meto-
dologias para avaliar reduções de emissões também é outro ponto importante. Entretanto, 
Stern (2007) enfatiza que o MDL na sua forma presente é um instrumento de impactos 
limitados quanto ao seu objetivo final de promover investimentos que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável em setores como infraestrutura em energia e transporte, devido 
aos custos de transação, à incerteza das políticas, ao risco tecnológico e a outras barreiras. 
Apesar de o fluxo de fundos gerado através do MDL ser significativo, da ordem de 14 bilhões 
até 2012 em estimativas de outubro de 2006 e supondo um preço de US 10/tonelada, esse 
mecanismo tal como se caracteriza atualmente não é suficiente para reduzir as emissões dos 
países em desenvolvimento. Outro aspecto também insatisfatório do MDL relaciona-se com 
o pouco uso que os países mais pobres têm tido desse mecanismo. Poucos países (Brasil, 
China, Coreia do Sul, Índia, México) praticamente respondem pela quase totalidade dos 
créditos de carbono (83% em 2006).

Dos resultados mostrados anteriormente, algumas conclusões emergem do MDL.

O MDL tem sido capaz de prover recursos a projetos individuais, que mostram que o 
critério de adicionalidade é atendido. Esse julgamento é feito numa base individual. Uma 
metodologia aprovada para um projeto não necessariamente servirá para outro similar. 
Destacam-se os elevados custos de transação, que atuam de forma a inviabilizar o processo 
para uma ampla gama de projetos que teriam elevado componente de desenvolvimento 
sustentável. Têm sido constatadas, também, dificuldades em estabelecer metodologias para 
projetos de eficiência energética de pequenas e médias empresas, no segmento de infraes-
trutura de transporte e uso de energia.

Outra questão se refere ao pouco estimulo à utilização de novas tecnologias e/ou pro-
jetos com benefícios ambientais de longo prazo. O MDL não tem sido capaz de incentivar 
o uso de novas tecnologias – em particular, o maior risco de utilizar tecnologias avançadas 
de energia renovável. Por outro lado, projetos com períodos de payback muito longos e 
cujos benefícios ambientais ocorrem em um prazo longo, quando comparado a projetos 
convencionais, tanto os de pequena quanto os de grande escala, não têm nenhum trata-
mento especial no MDL atual. Destaca-se que muitos projetos com importantes benefícios 
ambientais se enquadram nessa categoria.

Portanto, pode-se afirmar que o MDL tem tido um papel importante, mas como 
modelo de cooperação internacional de longo prazo é bastante insuficiente na sua presente 
forma. Veremos na seção 4 algumas propostas que têm sido feitas no MDL para aumentar 
a eficácia e a eficiência desse mecanismo.
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O Brasil, sem dúvida, tem uma participação relevante no mercado MDL, ainda que 
não se tenham confirmado as previsões iniciais da liderança absoluta brasileira. A questão 
relevante, portanto, é a identificação dos gargalos nacionais que têm tido o efeito de limitar 
o aproveitamento brasileiro desse sistema, assim como as oportunidades potenciais do MDL. 
É verdade que, de forma trivial, as oportunidades abertas a um país através do MDL são 
diretamente proporcionais à existência de problemas ambientais sérios, tais como o da matriz 
energética poluente, ao contrário do caso brasileiro, caracterizado por uma matriz limpa (ver 
MENDONÇA e GUTIERREZ, 2000). Entretanto, considerando a diversidade potencial 
dos projetos MDL, devemos melhor analisar as possibilidades abertas pelo MDL a fim de 
identificar a gama de projetos em que possivelmente o Brasil pudesse ter uma vantagem 
comparativa vis-à-vis os demais países beneficiários.

Na seção 4, aborda-se o MDL setorial, que tanto pode ocorrer em relação a um conjunto 
de projetos quanto de políticas setoriais que visem ao desenvolvimento sustentável.

4  UMA VISÃO SETORIAL DO MDL
Existe amplo consenso sobre a necessidade de tornar o MDL um mecanismo mais eficaz no 
alcance de seus objetivos originais: reduzir a emissão de GEE e promover o desenvolvimento 
sustentável nos países em desenvolvimento, que não possuem metas de redução de suas 
emissões de GEE, ou seja, não pertencentes ao Anexo I. Com este objetivo, na Conferência 
das Partes (COP) – Meeting of the Parties (MOPI) –, em dezembro de 2005, em Montreal, 
tomou-se a decisão de estabelecer diretrizes adicionais relacionadas ao MDL para melhorar a 
efetividade desse instrumento no alcance dos seus objetivos originais, tornando-o mais ágil 
e reduzindo os custos de transação associados. Os elevados custos de transação existentes no 
MDL atuam no sentido de limitar significativamente os lados da oferta e da demanda de 
créditos de carbono gerados a partir desse mecanismo. Mecanismos ampliados de créditos 
de carbono em nível setorial se baseiam na mesma ideia do MDL, estendido a um setor. 
As linhas de base seriam setoriais. O papel do governo seria fundamental no sentido de 
prover um marco regulatório capaz de induzir os agentes a implementar ações que visem à 
mitigação de GEE.

Em Montreal, na COP/MOP1,4 foi aprovado o MDL programático, permitindo que 
programas ou projetos pertencentes a políticas nacionais ou regionais possam ser agregados 
para efeitos de gerar créditos de carbono. Dessa forma, políticas nacionais que gerem desen-
volvimento ao mesmo tempo em que reduzam emissões podem ser recebedoras de créditos 
ampliados, com menores custos de transação. Inclui-se um conjunto de projetos de pequena 
escala dentro de um programa – por exemplo, pequenas empresas; setor residencial em 
uma localidade; programas de eletrificação rural; e transporte, entre outros. O tratamento 
destes setores numa base individual no MDL seria inviabilizado pelos elevados custos de 
transação do MDL, o que não ocorre de forma coletiva. De maneira ainda mais promissora, 
a inclusão de políticas setoriais no MDL abrirá novas perspectivas de financiamento para o 
desenvolvimento sustentável, o que será tratado mais adiante.

Como ilustração do MDL programático, o governo mineiro elaborou um projeto 
chamado de “biocombustível sólido” ou “carvão vegetal renovável”. Consiste no plantio de 
florestas de eucalipto para produzir ferro-gusa, diminuindo a pressão sobre as matas nativas. 
Há cerca de 70 siderúrgicas a carvão em Minas Gerais. Esta iniciativa é similar ao projeto 

4. Trata-se da primeira conferência no âmbito do CQNUMC depois da aprovação do Protocolo de Quioto.
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Plantar, pioneira neste tipo de projeto MDL no Brasil. Na versão programática, foram 
incluídas as grandes siderúrgicas do setor nesse estado, com projetos de reflorestamento 
agregados para efeitos do MDl (ver Valor Econômico, 2009). O ganho de escala 
reduz significativamente os custos de transação, além de dar visibilidade ao setor. Ainda 
que não tenha ocorrido a certificação dos créditos de carbono, o sucesso do projeto Plantar, 
principalmente no tocante à metodologia aprovada, é um fator que reduz o risco de rejeição, 
ainda que não garanta totalmente a certificação final.

Outra ampliação do MDL promissora para os países em desenvolvimento refere-se 
à possibilidade de implementar políticas promotoras de desenvolvimento sustentável e 
também redutoras de emissões. Na COP/MOP1 em dezembro de 2005 esta proposta não 
foi aprovada no âmbito da CQNUMC em Montreal. Entretanto, a proposta tem ganhado 
força e muito provavelmente as negociações futuras serão baseadas em um marco setorial 
incluindo políticas. Nesse sentido, algumas iniciativas já foram lançadas e o país que esperar 
a aprovação formal estará perdendo oportunidades de parcialmente financiar seu desenvol-
vimento sustentável com créditos de carbono.

Refletindo um esforço de se adaptar às mudanças para um MDL setorial mais amplo, 
a China, por exemplo, lançou um programa para reduzir o uso de energia pelas 100 maiores 
empresas através do aumento da eficiência energética no setor industrial, com uma meta de 
redução de 20% no consumo de energia por unidade do produto no período 2006-2010.5 
Outras iniciativas incluem o trabalho conjunto entre a International Energy Agency (IEA) 
e o Banco Mundial com o objetivo de estabelecer indicadores do tipo benchmark para a 
eficiência energética para Brasil, China, Índia, México e África do Sul.

A perspectiva de um MDL setorial é compatível com múltiplos objetivos com o pro-
pósito final de tornar as ações de combate ao efeito estufa mais efetivas e eficazes. Numa 
segunda instância, torna-se crucial criar as bases para um MDL mais abrangente e que possa 
ir ao encontro dos objetivos de desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, 
além de promover as bases para uma transferência de tecnologia efetiva. Um marco setorial 
permitiria identificar metas de redução na emissão de GEE compatíveis com objetivos de 
desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. A adoção de políticas de de-
senvolvimento com objetivos também ambientais poderia ser um instrumento importante 
para engajar os países em desenvolvimento no esforço de mitigação das emissões e ao mesmo 
tempo contribuir para o seu desenvolvimento sustentável financiado por potenciais créditos 
de carbono. Deve ser enfatizado que, nas negociações climáticas após 2012, as pressões serão 
elevadas para que países como Brasil, China e Índia participem no esforço de redução de 
emissões. Um MDL setorial amplo poderia ser um instrumento importante para que os 
objetivos de desenvolvimento sustentável sejam alcançados com a simultânea redução na 
emissão de gases GEE.

Um MDL setorial estendido à inclusão de políticas setoriais ampliaria enormemente a 
possibilidade de gerar créditos de carbono setoriais, o que beneficiaria países em desenvolvi-
mento, em particular o Brasil. Isso significa que o mecanismo de gerar créditos de carbono 
ocorreria para várias fontes de emissão pertencentes a um setor econômico. Mercado do tipo 
cap and trade (ver OCDE, 2006). As três opções são apresentadas a seguir.

5. Este papel proativo do governo chinês, se antecipando aos fatos, sem dúvida é um fator para explicar a posição de 
liderança da China no MDL.
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1) Créditos gerados a partir de políticas: os créditos a serem obtidos seriam medidos com 
base nas reduções de emissões resultantes de políticas determinadas. Requer-se, no caso, uma 
avaliação cuidadosa da contribuição da política em questão à efetiva redução de emissões. 
A implementação de Políticas e Medidas de Desenvolvimento Sustentável (PMDS) seria 
uma maneira de promover políticas de desenvolvimento sustentável que simultaneamente 
atinjam o objetivo de mitigação de GEE.

2) Créditos gerados a partir de indicadores: o indicador linha de base seria definido 
como emissões divididas por uma unidade métrica estabelecida, refletindo na atividade do 
setor (por exemplo, toneladas de aço ou alumínio, consumo de energia etc. ). Um setor teria 
créditos de carbono se conseguisse alcançar um indicador de emissões a uma taxa abaixo 
daquele determinado pela linha de base.

3) Créditos gerados a partir de uma meta de redução fixa (ou cap and trade): um setor 
se tornaria potencial recebedor de créditos se suas emissões alcançassem um volume menor 
da meta estabelecida.

As três opções compartilham aspectos comuns. O primeiro aspecto importante diz 
respeito ao estabelecimento de uma linha de base, referência sobre a qual as reduções serão 
medidas. Outra questão importante se refere à própria definição do setor. Igualmente 
relevante, os aspectos referentes aos mecanismos de monitoramento e verificação. Pode-se 
afirmar que esses aspectos comuns às três opções de créditos setoriais deverão receber o tra-
tamento adequado. Vimos os elevados custos de transação no caso de projetos do MDL; a 
comunidade internacional deve trabalhar para que as lições aprendidas com a operação do 
MDL se reflitam na criação de um sistema de créditos setoriais eficaz e eficiente.

Portanto, o foco nessas políticas é uma maneira de conciliar possíveis metas de redu-
ção com o objetivo de desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento, não 
pertencentes ao Anexo II.

5  CONCLUSÕES
Para um país como o Brasil, não pertencente ao Anexo I do Protocolo de Quioto, duas 
são as razões básicas para um marco setorial de créditos de carbono. A primeira razão é a 
possibilidade de tornar o MDL mais efetivo como instrumento de financiamento não só de 
projetos sustentáveis, mas também de PMDS redutoras de emissões GEE.

A segunda razão se refere ao Protocolo de Quioto após 2012, existindo a possibilidade de 
que as negociações caminhem no sentido de que países como Brasil, China, e Índia tenham 
que estabelecer metas de redução de emissões. Nesse evento, a identificação das PMDS que 
também alcancem o objetivo de reduções líquidas será um instrumento importante de ne-
gociação para justificar a continuidade do MDL. Tanto no contexto atual, quanto a médio e 
longo prazos, torna-se extremamente relevante o conhecimento das PMDS para o Brasil.

Há que se destacar que um amplo espectro de políticas setoriais com impacto direto 
nas emissões poderia ser incluído neste apartado: aumento de eficiência energética, aumen-
to nas taxas de eletrificação, gestão de resíduos, atividades de reflorestamento. Todas essas 
políticas seriam altamente relevantes para o Brasil, que ainda mostra carências importantes 
nessas áreas. Outro conjunto de políticas e medidas poderia incluir medidas de natureza 
fiscal (taxas, impostos, subsídios), marcos regulatórios (padrões, mercados de emissão etc.), 
parcerias do tipo Parcerias Público-Privadas (PPP), sempre com o foco principal da promoção 
do desenvolvimento sustentável com menores emissões necessariamente. Além da expansão 
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qualitativa, seria de se esperar que o número de projetos MDL aumentasse significativa-
mente: por exemplo, uma política geradora de um programa de energia renovável poderia 
gerar vários projetos a ser agrupados de forma a reduzir seus custos de transação nas etapas 
de registro, certificação e validação.

O Brasil não deve temer a imposição de metas de redução nas suas emissões de GEE, 
mas deve lutar pela continuidade e expansão do MDL, como instrumento importante de 
financiamento de seu desenvolvimento sustentável.
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