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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta os principais resultados da avaliação qualitativa da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e de seus instrumentos. Esta ava-
liação foi realizada a partir da aplicação de questionário a atores locais relevantes para 
o alcance dos objetivos da PNDR. Este questionário aborda os objetivos, premissas e 
instrumentos de política utilizados pela PNDR e possui uma natureza relativamente 
distinta daqueles aplicados aos ofertantes e demandantes dos fundos constitucionais de 
financiamento, dado que estes atores não influenciam e não participam diretamente 
na aplicação e utilização dos fundos constitucionais de financiamento.

O questionário avalia a capacidade de o Estado brasileiro de retomar uma 
ação planejada e coordenada pelo Ministério da Integração Nacional (MI) para 
reduzir as desigualdades inter e intrarregionais brasileiras e o estudo do impacto 
das políticas federais, estaduais e municipais sobre o desenvolvimento de muni-
cípios localizados em microrregiões prioritárias à PNDR ou de municípios que 
desempenham papéis relevantes para a redução dessas desigualdades e/ou para a 
ativação e exploração de especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais 
brasileiras. O questionário também aborda a intenção da PNDR de articular po-
líticas setoriais entre os ministérios e associar as políticas estaduais e municipais às 
políticas federais para a transformação da dinâmica regional brasileira mediante a 
institucionalização do território como foco central das políticas públicas federais. 

A PNDR trabalha sobre o território nacional recortado em microrregiões 
geográficas, conforme definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e as classifica em quatro tipos: Alta Renda, Dinâmica, Estagnada e Baixa 
Renda pelo cruzamento das variáveis rendimento domiciliar médio por habitante e 
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variação dos PIBs microrregionais entre 1990 e 1998. As microrregiões Alta Renda 
são aquelas cuja renda familiar média por habitante é maior que a média brasileira, 
independentemente da variação no PIB, e não são alvos de intervenção da PNDR. 
As microrregiões Dinâmicas possuem baixa renda familiar, mas crescimento sig-
nificativo do produto interno bruto (PIB) em períodos recentes. As Estagnadas 
possuem rendimento domiciliar médio, mas baixo crescimento econômico e as de 
Baixa Renda possuem baixa renda familiar média e baixo crescimento econômico.

2  DESCRIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO E DE SUA IMPORTÂNCIA 
NA REGIÃO

A primeira seção do questionário tem como objetivo fazer uma descrição socio-
econômica do município e de sua importância na região. Esta seção pretende 
oferecer uma breve exposição das atividades econômicas, das condições sociais e 
infraestruturais e das interações socioeconômicas entre o município e seus vizinhos. 
Também são abordados os tipos de parceria, como consórcios e convênios, com 
outros entes federados e os principais parceiros comerciais existentes; a existência 
de instrumentos de captação de investimentos, sejam fiscais ou não; e as principais 
transformações econômicas ocorridas na região nos últimos vinte anos.

2.1 Principais atividades econômicas dos municípios

A maior parte dos atores consultados considera o setor de serviços e comércio o 
principal gerador de renda e empregos de seus municípios. Estas configuram-se 
como cidades-polo, atraindo consumidores da região para a prestação de serviços, 
principalmente nas áreas de saúde e educação superior.

Até mesmo em Sinop, município que possui expressivo PIB agrícola, existe 
a percepção de que os setores de serviços e comércio são os que mais dinamizam 
sua economia. Esta resposta pode refletir o potencial de geração de empregos e a 
geração de receita desses setores para o poder municipal.

Em geral, municípios menores identificam a agricultura, especialmente de 
soja e milho, e a pecuária como suas principais atividades econômicas. Apenas o 
secretário de Rio Verde destaca a importância da cadeia produtiva desenvolvida 
a partir da atividade primária. Neste município, houve a instalação de indústrias 
para o processamento de soja e milho, em decorrência do desenvolvimento da 
indústria de produtos cárneos na região.

2.2 Consórcios e convênios intermunicipais

Em relação à interação entre os municípios, percebe-se que não há uma cultura de 
associação das municipalidades para o planejamento do território. Algumas inicia-
tivas isoladas são identificadas: em Arapiraca e Rio Branco, buscou-se coordenar a 
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produção primária com os municípios vizinhos a partir da instalação de indústrias; 
em Sinop e Crateús, houve, sob coordenação do Estado, a ampliação da oferta 
dos serviços de saúde em cooperação com seus municípios vizinhos; em Crato, foi 
consolidado um consórcio entre sete municípios para o desenvolvimento do turis-
mo; e, finalmente, em Bonito, há um consórcio que envolve sete municípios para 
a construção do aterro sanitário, fruto da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Particularmente, a municipalidade de Arapiraca participou, sem sucesso, de 
uma parceria público-privada em que treze municípios forneceriam matéria-prima 
para a instalação de uma fábrica de farinha em seu município. A secretária deste 
município indicou a descontinuidade dos governos estadual e federal como fator 
determinante para o insucesso do projeto. A implantação, em Rio Branco, de uma 
fábrica de rações e de tratamento do pescado para a exportação, principalmente 
para o Peru e a Bolívia, estimulou o desenvolvimento da piscicultura nos muni-
cípios do entorno.

As tentativas de coordenação partem, portanto, do encadeamento da produção 
primária causado pela instalação de indústrias ou pelo estímulo de políticas dos 
governos estaduais e federal. A dificuldade em instituir associações intermunicipais 
que coordenem o desenvolvimento de seus territórios sinalizam municipalidades 
que veem seus vizinhos como meros usuários de seus serviços públicos e privados, 
e não como parceiros socioeconômicos. 

Exceções são encontradas em Altamira e Rio Branco. A despeito de serem 
identificadas como cidades polarizadoras em sua região, os atores reconhecem que, 
devido ao baixo desenvolvimento de sua indústria, se configuram como grandes 
importadores dos principais centros industriais. Estima-se que 95% do consumo 
de Altamira provenha de outros estados. A secretária de Rio Branco destaca que 
o município exporta para o Peru e a Bolívia e importa do Brasil, com exceção do 
período de alagamento do rio Madeira, quando importam gasolina e hortifrúti 
da Bolívia, e que seus moradores viajam muito para comprar na Bolívia e fazer 
turismo no Peru. Esta também ressalta a próspera relação entre o município e estes 
países devido à construção da transoceânica; a finalização de uma infraestrutura 
para exportação; e a resolução de gargalos alfandegários para criar uma zona de 
exportação.

3 INSTRUMENTOS DE APOIO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS NO MUNICÍPIO

A capacidade de um município de atrair investimentos privados é um dos prin-
cipais vetores de desenvolvimento local. Apesar disso, quando indagados sobre 
os instrumentos de apoio à atração de investimentos, a maior parte dos atores 
identifica apenas mecanismos de isenção fiscal, como a isenção do Imposto Sobre 
Serviços (ISS), do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a doação de 
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terrenos.1 Poucos foram os atores que citaram outros mecanismos frutos da cons-
trução de competências, como a coordenação de arranjos produtivos locais (APL), 
a capacitação de mão de obra ou a disponibilização de infraestrutura adequada 
para o investimento, ou seja, a criação de um ambiente econômico-institucional 
apropriado à instalação de novas empresas.

3.1 Transformações econômicas nos municípios

Em geral, relata-se que, nas últimas duas décadas, a economia dos municípios 
passou por profundas mudanças, destacando-se a oferta de serviços públicos e 
privados, notadamente nas áreas de saúde e educação. Tais transformações foram 
acompanhadas por um aumento significativo da renda per capita dos municípios. 

Destacam-se as economias de Sinop, Arapiraca e Rio Branco, que sofreram 
transformações estruturais devido, respectivamente, às exigências ambientais, que 
inviabilizaram a indústria madeireira e fortaleceram a agriculta, a pecuária e a 
indústria de serviços, bem como notadamente o setor educacional; à redução do 
consumo de tabaco, que permitiu ao município se configurar como importante 
fornecedor de hortaliças para sua região; e à implantação de uma infraestrutura de 
transportes que revolucionou o acesso ao município e o deslocamento no estado.

3.2 Entraves ao desenvolvimento do município e potencialidades

O objetivo da segunda seção do questionário foi identificar entraves ao desenvol-
vimento do município e potencialidades. Busca-se aqui identificar razões para o 
atual nível de renda e de dinamismo econômico do município, possíveis caminhos 
para elevar o desenvolvimento do município e de sua região e particularidades e 
potencialidades que possam ser incentivadas.

Cita-se como maior entrave ao desenvolvimento do município a escassez de 
recursos financeiros. Segundo os atores, essa escassez está agravada pela atual crise 
fiscal da União, que reduz os repasses aos municípios, e pela redução de impostos 
de determinados setores para dinamizar a economia.

Especificamente, a incipiente infraestrutura de transportes é citada pe-
los secretários de Sinop, Rio Verde, Rio Branco e Altamira. Duas cidades do 
Centro-Oeste com grande vocação agrícola e duas da região Norte.

Em Sinop, ferrovias e hidrovias que facilitassem o acesso de sua produção aos 
portos e aos principais centros de consumo são vistas como indutoras do desen-
volvimento. Em Rio Verde, por sua vez, tem-se a escassez de ferrovias e rodovias 
de qualidade como principal entrave ao desenvolvimento. 

1. A utilização desses instrumentos parte de estudos ad hoc.
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Em Rio Branco e Altamira, citam-se as grandes distâncias e a falta de uma 
infraestrutura de transporte adequada como fatores que inviabilizam investimentos 
em grandes indústrias na região.

Deficiência na infraestrutura energética é salientada por três atores como um 
forte entrave ao desenvolvimento econômico. Entre esses, o de Rio Verde e o de 
Altamira, além do secretário de Boa Vista, que atualmente recebe energia elétrica 
da Venezuela, sendo o único estado não interligado ao sistema nacional.

Em Crato, Bonito e Porto Velho, cita-se a dificuldade dos municípios de 
obter recursos da União. Falta nessas municipalidades mão de obra qualificada 
para a concepção de projetos e submissão para os editais abertos pelos ministérios.

O secretário de Bonito cita, ainda, o alto custo de vida do município, que 
impediu a instalação de uma faculdade em seu município. Com isso, existe uma 
grande evasão da população que busca educação superior, destinando as melhores 
vagas da indústria de turismo a pessoas procedentes de outros municípios, enquanto 
restam à população local apenas as vagas que exigem menor qualificação.

Além da deficiência energética, o secretário de Boa Vista aponta que o principal 
entrave ao desenvolvimento de toda sua região é a questão fundiária. Este secretário 
afirma que, apesar de este problema estar sendo resolvido, como muitas áreas ainda 
têm sua propriedade indefinida entre agentes privados, União e estado, grandes 
investimentos deixam de ser implementados em sua região.

Em Natal, o ator entrevistado frisa a ausência de serviços culturais e de servi-
ços sofisticados, além do desenvolvimento de serviços concorrenciais nas cidades 
vizinhas, que fazem parte do polo turístico de Natal.

4 PARTICULARIDADES E POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Em relação às potencialidades de desenvolvimento a serem estimuladas pelos mu-
nicípios, a indústria de turismo é apontada por quatro atores: Boa Vista, Natal, 
Crato e Bonito. Destacam-se o turismo ecológico baseado na preservação ambiental 
e exploração de particularidades de cada região.

Devido ao potencial de geração de renda e emprego, o desenvolvimento in-
dustrial é citado em Crato, Crateús e Rio Verde. Neste último, trata-se de colocar 
em evidência o agronegócio, a principal vocação do município. Entende-se que a 
industrialização do município ainda é incipiente, focada na transformação primária 
dos produtos agrícolas, e que existe um grande potencial para atração de indústrias 
de outros elos da cadeia produtiva.

Em Rio Branco, além do incentivo à agricultura, acredita-se possuir uma 
indústria madeireira competitiva, que consegue vencer a barreira da distância 
e exportar para a Europa. Assim como a carne, chamada de carne verde, pois é 
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produzida em grandes áreas de pasto e possui um “selo verde” que permite um 
prêmio na exportação para Europa. Esse sistema produtivo absorve continuamen-
te inovações tecnológicas que aumentam a produtividade e reduzem o impacto 
ambiental da atividade.

Por estar em uma região estratégica, Arapiraca incentiva a instalação de 
indústrias, por meio de infraestrutura energética adequada2 e de um estoque  
de terrenos destinado a este fim.

5 PAPEL DOS CONVÊNIOS FEDERAIS NA POLÍTICA DOS MUNICÍPIOS

O terceiro objetivo é identificar e descrever as políticas federais de desenvolvimento 
regional executadas nos municípios entrevistados e absorver análises das secretarias 
municipais, bem como de outros atores locais relevantes, sobre como é realizada 
a construção deste processo político. 

A primeira pergunta desta seção, oitava questão do questionário, infere sobre 
o nível de aceitação das propostas de projetos que a prefeitura submeteu ao governo 
federal e sobre o peso dos convênios federais e estaduais no orçamento da prefeitura. 

A nona e a décima questão do questionário demandam uma descrição dos 
principais programas e projetos federais executados em seus municípios nos últimos 
anos e dos respectivos órgãos financiadores. Devido à similaridade dos temas inves-
tigados por esse grupo de questões – 8, 9 e 10 –, destacamos a seguir os principais 
pontos e recomendações de política extraídos da análise das respostas obtidas. 

5.1 Importância dos recursos federais nos orçamentos municipais

A análise das respostas obtidas revela a importância crucial dos recursos federais 
para o orçamento e o desenvolvimento de longo prazo dos municípios, uma im-
portância bem menos significativa dos recursos dos governos estaduais e a inca-
pacidade financeira dos municípios entrevistados de executar de forma autônoma 
estratégias de desenvolvimento e de atender suas demandas de infraestrutura e 
eventuais situações de emergência. 

A importância dos recursos financeiros oferecidos pela União é tão significa-
tiva que alguns secretários chegaram a declarar a participação destes recursos nos 
orçamentos totais de seus municípios. Neste sentido, destacam-se as declarações 
dos secretários dos municípios de Arapiraca, que declarou serem estes recursos 
responsáveis por 80% dos investimentos feitos na cidade e fundamentais para 
o desenvolvimento de seu município; de Crateús, que desconhece projetos 

2. Segundo relato do secretário de Arapiraca, uma mineradora descobriu ouro e cobre na região, mas que que parar 
suas atividades por falta de financiamento. Esta mineradora demandou energia elétrica de alta qualidade, o que foi 
atendido. Além disso, chegará o gás natural, o que aumentará oferta de energia na região, atraindo outras indústrias.
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recusados, salvo a demanda de um centro de hemodiálises, e afirma que estes 
recursos representam 50% do orçamento da prefeitura; e o de Boa Vista, que 
revela que o município não tem qualquer convênio firmado com o governo do 
estado e que 100% dos convênios existentes são firmados com a União.

Entre as secretarias entrevistadas, foram as dos municípios de Rio Verde e Natal 
as que indicaram a menor participação dos recursos advindos dos convênios federais 
nos orçamentos totais de seus municípios: em torno de 20% em Rio Verde, que 
conta basicamente com projetos na área da saúde – apesar de ter poucos projetos 
encaminhados, a sua maioria é aprovada, e entre 5,0% e 9,0% nos orçamentos 
anuais do município de Natal de 2000 a 2015. Este secretário também ressalta que 
praticamente não existem convênios firmados entre o município e o governo do 
estado e no período de 2013 a 2014 o município teve apenas quatro propostas de 
convênio recusadas e 56 convênios em vigência. O secretário de Rio Verde afirma 
que a secretaria encaminha poucas solicitações de projetos para o governo federal, 
e a maioria das solicitações do município são atendidas.

5.2 Projetos federais ressaltados pelos municípios entrevistados

Esta subseção descreve a importância dos convênios realizados com o governo 
federal por uma apresentação sintética dos principais convênios e parceiros federais 
destacados pelos secretários municipais entrevistados.

O secretário do município de Arapiraca ressalta a facilidade que o município 
possui em captar recursos federais e a importância de que esta captação seja parcimo-
niosa, “pois é o município quem arca com a maior parte dos custos de manutenção” 
dos programas. O secretário destacou os exemplos das escolas de tempo integral e 
da construção de um centro de convenções na cidade e relacionou como principais 
parceiros os ministérios do Turismo (MTur), das Cidades (MCidades), da Saúde (MS) 
e da Educação (MEC), que proveem praticamente todos os recursos advindos do 
governo federal. Informou também que a prefeitura trabalha com a Caixa Econômica 
Federal (CEF) e não possui qualquer projeto com o Banco do Nordeste (BNB).

O secretário do município de Boa Vista afirma que o município dispõe de 
diversos pleitos atendidos pelo governo federal – como os demandados ao MCidades, 
ao MI, ao Ministério da Cultura (MinC), à Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) – e destaca dois grandes projetos de infraestrutura: um de drenagem, 
para evitar alagamentos, com recursos do MCidades; e o de mobilidade urbana, 
viabilizado por financiamento do BNDES. 

O secretário do município de Altamira também destaca a importância das 
verbas federais para o desenvolvimento da região e cita dois importantes projetos 
para a nação, realizados majoritariamente no município: o projeto de Belo Monte, 
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que aqueceu a economia local e aproximou o governo federal; e a construção do 
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu (PDRS), que organiza 
uma parceria entre os municípios da região do Xingu, como Altamira, e os governos 
federal e estadual; e, apesar de ainda contar com uma aplicação de recursos aquém 
do que se previa, já aprovou projetos importantes, como a melhoria da produção 
de grãos. O secretário lista o Programa Luz para Todos e programas para áreas ru-
rais apoiados pelo BNDES, projetos como Programa Nacional de Extensão Rural 
(Proner), escolas técnicas e Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como enfatiza 
a necessidade de o município avançar com a educação na área rural e expandir a 
oferta de cursos profissionalizantes na área da economia.

O secretário de Sinop listou diversos programas federais executados no muni-
cípio, como os de habitação, saneamento, saúde e transportes do PAC, assim como 
recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) e Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
Os programas Saúde Bucal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), Farmácia Básica, Farmácia Popular, Vigilância em 
Saúde, Construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), Bolsa Família, Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), os serviços de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) e Proteção 
e Atendimento Integral à Família (Paif ) também são executados no município. 

Em 2013, Sinop absorveu R$ 1,4 bilhão dos governos federal e estadual para 
as secretarias de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Foram listados como 
principais parceiros deste município o MI, o MCidades, o MTur, o Ministério da 
Justiça e Cidadania (MJ), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDS), o MEC, o MS e a Superintendência de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco). 

O secretário do município de Crateús relaciona como principais programas 
executados pelo governo federal os de assistência social, saúde e infraestrutura urbana, 
com a construção de academias populares e de 1.180 casas para famílias que vivem 
em condições subnormais, o Bolsa Família e o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf). Como principais parceiros federais, o mesmo secre-
tário cita o MEC; o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic); 
o Ministério da Fazenda (MF); o Ministério do Trabalho (MT); o MS; e o MDS.

O secretário do município de Porto Velho destaca que este foi o município 
que mais recebeu recursos do governo federal entre 2009 e 2012, a maior parte deles 
advinda do MCidades para a realização de obras urbanas. O MI aportou significativo 
volume de recursos no ano de 2014 para apoiar no início do socorro oferecido a 
mais de 20 mil famílias desamparadas por desastres advindos com a enchente do rio. 
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A secretária de desenvolvimento do município de Rio Branco destaca que o 
município recebe verbas de diversos ministérios, como do Ministério da Defesa 
(MD), que oferece toda a frota do município de escoamento da produção pelo 
Programa Calha Norte; do MDS, que aporta verba para a área produtiva; do 
MCidades, que investe em infraestrutura urbana; do MTur, que aporta recursos 
para o aumento da malha rodoviária; e do BNDES, do qual recebe altos recursos 
de financiamento. 

A secretária de meio ambiente do município de Bonito destaca a alta qua-
lificação de seus funcionários e a visibilidade do município para a garantia de 
parcerias com diversos ministérios, como a oferecida pelo MTur, que estimula 
eventos pontuais – como o festival da Guavira, que é voltado para a comunidade 
local –, trabalha o desenvolvimento local e auxilia na execução de diversos pro-
jetos federais, como o de asfaltamento e o de administração de resíduos sólidos. 
A secretária ainda não conseguiu encontrar uma ferramenta que solucionasse os 
problemas de saúde enfrentados pelo município, e acredito ser este um problema 
central em todos os municípios. 

O secretário do município de Rio Verde destaca os programas na área de edu-
cação, com a construção de creches e escolas; na área da saúde, com a construção de 
hospitais, como um hospital municipal e uma UPA; e na área de projetos sociais, 
com a construção de aproximadamente 2 mil casas. Como principais parceiros, 
ele cita MTur, o MS e o MCidades.

O secretário de Natal lista, entre os principais programas financiadores dos 
projetos desenvolvidos pelo município nos últimos dez anos, estes: PAC; Esporte 
e Lazer na Cidade; Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica; 
Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística; Programa Planejamento Urbano; Sane-
amento Para Todos; e Segurança Pública com Cidadania. Os principais projetos são 
executados nas áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; drenagem 
e pavimentação de vias públicas; urbanização de assentamentos precários; melhoria 
das condições de habitabilidade; recuperação de área degradada; e adequação do 
sistema viário municipal. Os principais ministérios parceiros são estes: MCidades, 
MTur, Ministério do Esporte (ME), MDS, MI e MJ.

6  RELAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS ENTREVISTADOS E O MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL

Um dos atores entrevistados na região Norte destaca a decisão de cortar qualquer 
relação com o MI após terem submetido vários projetos e emendas para estimular a 
produção por mais de três anos e nunca terem sido atendidos. O ator acredita que 
estes convênios não foram construídos pelo fato de o ministério dispor de poucos 
recursos financeiros e enfatiza a necessidade de este ministério ser reestruturado e 
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ter seu orçamento aumentado para evitar os enormes custos políticos e administra-
tivos gerados pela criação de programas sem recursos – por exemplo, os incorridos 
no município com a coordenação e a participação em diversas discussões de suas 
equipes técnicas e vários atores convidados pelo município (como produtores e 
gestores) em parceria com o MI e outros ministérios para a implantação dos ter-
ritórios e consórcios que em nada resultaram. 

O secretário do município de Arapiraca declara que desconhece alguma apli-
cação de recursos do MI ou a atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) no município e que não há qualquer projeto integrado entre 
prefeitura e BNB, apesar de afirmar que este atue na região. A prefeitura atua com a 
CEF. Em Rio Verde, também não se realiza nenhum convênio com esse ministério.

7  PARTICIPAÇÃO DAS PREFEITURAS E DO GOVERNO FEDERAL NA CONCEPÇÃO 
DOS CONVÊNIOS 

Quando questionados se as iniciativas e a concepção dos projetos, programas e 
financiamentos federais executados em seus municípios partiram principalmente 
da prefeitura e atores locais ou do governo federal, aproximadamente metade 
dos secretários responde que esta iniciativa parte da prefeitura, como foi o caso 
dos secretários de Bonito, Boa Vista, Arapiraca, Natal e Sinop, e a outra metade 
responde que existem tanto projetos idealizados pela prefeitura quanto projetos 
idealizados pelo governo federal. 

Os secretários de Boa Vista, Rio Verde e Sinop esclarecem que, após avaliadas 
as necessidades do município, suas prefeituras elaboram os projetos em formato 
que os capacitem a concorrer a linhas abertas pelos ministérios. A secretária de 
obras de Rio Verde acrescenta que, além dessas linhas, o município também conta 
com emendas parlamentares para a execução de seus projetos.

Os secretários de Arapiraca e os de Natal afirmam que suas prefeituras ide-
alizam projetos que se encaixem nos programas e nas linhas de financiamento do 
governo federal. O município de Natal dispõe de diversas secretarias para realizar 
projetos setoriais de infraestrutura e prestação de serviços urbanos para em seguida 
integrá-los à Secretaria Municipal de Planejamento e garantir uma complementa-
ridade necessária a um efetivo processo de urbanização. 

Vários secretários citam verbas que se originam de programas inicialmente 
concebidos pelo governo federal. O secretário de Rio Branco destaca as grandes 
injeções que o município recebe do programa de infraestrutura do PAC e dos 
programas federais de saúde e educação. Neste caso, o governo federal apresentava 
as opções de ações e os municípios se credenciavam. “Outros projetos, como o do 
Mercado do Peixe, submetido ao Mapa, que deve ser aprovado agora, após dois 
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anos de negociação, foi refeito de forma mais robusta até que se adequasse aos 
recursos de que o ministério dispunha. Esse melhorará a comercialização regional, 
que era executada apenas pela Ceasa”.3 

O secretário de Porto Velho destaca que o MCidades é muito proativo, “pois 
este cria determinadas políticas e inclui o município em seus projetos, enquanto 
o Ministério da Integração é plenamente reativo”. 

O secretário de Altamira destaca a presença do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão (MP), do MCidades e da Casa Civil e aponta a neces-
sidade de se intensificarem alguns segmentos, como o papel do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Norte (FNO) de financiar a cadeia produtiva local e a 
assistência técnica. Este também ressalta o fracasso do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), dois órgãos importantíssimos e muito 
demandados na região. 

O único secretário que afirmou que a concepção da maior parte dos progra-
mas executados em seu município partiu dos governos federal e estadual foi o de 
Crateús, também foi o único a citar uma atuação ativa do BNB.

7.1  Grau de aceitação dos projetos submetidos pelos municípios ao gover-
no federal

Com exceção do secretário do município de Sinop, que afirmou que este 
município tem tido tanto propostas recusadas quanto aprovadas, a maior parte dos 
secretários entrevistados declarou que seus projetos são majoritariamente aprovados 
pelo governo federal, e alguns destes secretários acrescentaram que este sucesso se 
deve à alta qualificação de seus corpos técnicos.

7.1.1  Recomendações para simplificar a execução de convênios entre governo federal 
e municípios

Uma parte das prefeituras entrevistadas, normalmente as prefeituras dos municípios 
com menor população e menores orçamentos, destacou a relação-chave entre o grau 
de aceitação dos convênios demandados por suas prefeituras ao governo federal e a 
qualificação de seus corpos técnicos. Apesar de esta relação não ser apontada pelos 
municípios mais ricos, que já dispõem naturalmente de altos orçamentos e grande 
corpo técnico, é importante salientar que a maioria dos municípios brasileiros 
também possui baixos orçamentos. 

3. Centrais Estaduais de Abastecimento (Ceasa).
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A secretária de meio ambiente do município de Bonito descreve a dificuldade 
que prefeituras com baixos orçamentos enfrentam para realizar o grande volume 
de tarefas necessárias à manutenção de convênios com o governo federal.4 

Nossa prefeitura conta com apenas três pessoas para descobrir a abertura de edi-
tais pelos ministérios para a realização de novos convênios; escrever os projetos 
técnicos de forma suficientemente bem elaborada a atender a concorrência; gerir 
os convênios existentes; coletar dados para elaborar os relatórios demandados 
por todos os ministérios que o município se relaciona, e por organismos como 
o Cinis, Funasa e o governo do estado, sobre o encaminhamento desses convê-
nios; e ainda responder às demandas correntes do município e criar ferramentas 
que atendam às necessidades municipais e com tempo para realizar inclusive 
pesquisas em campo.

Em seguida, a secretária oferece algumas soluções que poderiam ser replicadas 
em algumas prefeituras com dificuldades semelhantes. 

A equipe da prefeitura apesar de ser muito pequena, por ser técnica, talvez tenha um 
diferencial em relação a outras prefeituras em conseguir enxergar mais facilmente as 
necessidades do município, e em escala maior, enxergar a adequação dos editais às 
demandas específicas do município para se encaixar a estes e correr atrás dos recur-
sos. Os editais surgem e você corre atrás dos editais. Mas mesmo assim não termos 
perna técnica para fazermos tudo que o município precisa. Sai mais barato fechar 
convênio com uma ONG capacitada para construir e executar projetos, como o de 
monitoramento de água, do que licitar empresas para realizar as obras, despender 
técnicos para coletar água, frete, e etc.

É importante ressaltar que as amenidades ambientais oferecidas pela cidade 
de Bonito atraem organizações não governamentais (ONGs) com corpos técnicos 
muito qualificados, como a que essa secretária trabalhara por mais de três anos 
antes de ser contratada pela secretaria do município. Diante dos cenários mais 
adversos, que expressam a maioria dos municípios com baixa população e baixo 
orçamento, torna-se ainda mais importante a seguinte recomendação política da 
secretária de Bonito: 

Os ministérios precisam capacitar técnicos das prefeituras sobre como participar de 
seus editais, mexer em seus sistemas e escrever os projetos para que os municípios 
não precisem gastar recursos com escritórios que o façam e para que a distribuição 
dos recursos seja mais justa e não concentrada em municípios maiores e mais ricos, 
que possuem mais verbas e mais pessoal mais qualificado.

4. Apesar de a população de Bonito ser relativamente de alta renda, o orçamento do município não é tão elevado devido 
à pequena população de 19.587 habitantes, segundo o Censo de 2010.
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7.2  Parcerias entre prefeitura e entidades locais, como empresas, ONGs, 
grupo de moradores e microempreendedores

Essa questão revelou que a maior parte das administrações municipais não realizam 
grandes parcerias com as entidades listadas acima. Os secretários que negaram 
esses tipos de parceria ou não citaram exemplos foram estes: o secretário de Porto 
Velho, que admitiu que a prefeitura não realiza qualquer parceria com o terceiro 
setor; o de Arapiraca, que cita apenas uma cooperação com outros municípios 
para o projeto de tratamento de resíduos; o de Sinop, que citou somente parcerias 
com os governos estadual e federal para oferecer linhas de crédito para micro e 
pequenas empresas; e o de Crateús, que não ofereceu qualquer exemplo, apesar 
de responder afirmativamente.

Os secretários que responderam mais afirmativamente a essa questão foram 
estes: o de Altamira, que afirmou existirem diversas parcerias informais entre pre-
feitura e ONGs, mas desacredita nos benefícios de se fortalecerem cooperativas; a 
de Boa Vista, que destaca parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) e as federações da indústria e do comércio; o de Rio 
Verde, que aponta parcerias com associações comerciais e entidades filantrópicas; 
o de Crato, que aponta parcerias com ONGs, sindicatos e empresas locais; o de 
Rio Branco, com a existência de conselhos regionais que trabalham com grupos 
de pessoas para as áreas de habitação, infraestrutura para os bairros, de produto-
res rurais para facilitar a comercialização de seus produtos e de empresários; o de 
Bonito, que destaca a importância das ONGs para executar diversas atividades 
com recursos da prefeitura; e o de Natal, que fortalece o orçamento participativo 
e a realização de audiências públicas.

7.3  Autossuficiência em demandar convênios ao governo federal e cooperação 
e concorrência com outras prefeituras

A maior parte das secretarias entrevistadas declara que normalmente não concor-
rem com outras prefeituras para a realização de convênios com o governo federal 
e dificilmente contratam consultorias externas para elaborar os projetos que sub-
metem à União. As secretárias de Bonito e de Arapiraca destacam o investimento 
contínuo em capacitação e a contratação de profissionais capacitados para seus 
corpos técnicos. Os secretários de Sinop e de Rio Verde dispõem de equipes de 
servidores contratados apenas para elaborar e submeter projetos à realização de 
convênios com o governo federal. 

Enquanto o secretário de Crateús respondeu apenas que já concorreu com 
outros municípios, os secretários de Natal e Crato destacaram que só participa-
ram de uma única concorrência nos últimos anos: para participar do programa 
de saneamento básico oferecido pelo MCidades, que Natal ganhou em 2013, e a 
implantação da faculdade de medicina em Crato.
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Poucos secretários responderam que suas prefeituras realizam projetos em 
cooperação com outras prefeituras. O secretário de Rio Verde afirma que o muni-
cípio não realiza qualquer parceria com seus vizinhos, mas lembra que municípios 
menores usualmente fazem convênios com seus vizinhos para o tratamento do lixo, 
como é o caso de Bonito, que construiu um aterro sanitário em consórcio com 
seus vizinhos, atendendo à proposta da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).  
O secretário de Rio Branco destaca a ativa Associação dos Municípios do Acre 
(Amac) devido ao apoio técnico e político oferecido pelo prefeito do município de 
Rio Branco, que ajuda os outros municípios a elaborar projetos inclusive.

7.4  Melhor caminho para a concepção e a realização de projetos em convênio 
com o governo federal

Quando demandados sobre o caminho ideal para a concepção e a execução de 
projetos e programas financiados pelo governo federal, a única secretaria que 
escolheu a opção a – projetos majoritariamente concebidos pelo local – foi a do 
município de Arapiraca, mas esta acrescentou que a desvantagem dos projetos 
submetidos pela prefeitura é a exigência de contrapartidas financeiras à prefeitura. 
Sua resposta foi exemplificada pela duplicação da rodovia de acesso à Arapiraca, 
que obrigou a prefeitura deste município a realizar as obras acessórias de calça-
mento de 6 km de rodovia e de colocação de faixas de pedestres e redutores de 
velocidade. O secretário de Altamira, apesar de afirmar que quem está na ponta 
está mais próximo dos problemas, disse que o fortalecimento de maior parceria 
com o governo estadual possibilitaria ao município realizar projetos com maiores 
extensões. E ainda complementou afirmando que, neste momento, o município 
só conta com a parceria do governo federal. 

Os outros municípios selecionaram a opção d – projetos concebidos em par-
ceria entre instituições locais, estaduais e o governo federal. O secretário de Natal 
justificou que esta opção é a que oferece maior viabilidade técnica e financeira para 
seu município, pois este não consegue executar as medidas necessárias para a sua 
região metropolitana sem parcerias institucionais com o governo do estado e todos 
os municípios pertencentes a esta região, além de que parcerias que envolvem as 
três esferas de governo têm melhor exequibilidade financeira e maior coordenação 
por um objetivo em comum. A secretaria acredita que ter iniciativa e liderança em 
planejar ações na Região Metropolitana (RM) de Natal, por envolver espaços de 
outros municípios e interesses do governo do estado, devae partir do governo federal. 

Os secretários de Crateús e de Rio Verde justificam que essa seria a melhor 
seleção pelo fato de os municípios conhecerem suas necessidades locais e os gover-
nos estadual e federal possuírem os recursos. O secretário de Rio Verde acrescenta, 
no entanto, que o governo de seu estado praticamente não tem recursos e que há 
uma sobrecarga excessiva sobre o município, que fornece, inclusive, funcionários 



Avaliação Qualitativa da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e de seus 
Instrumentos Explícitos: uma percepção dos atores locais

 | 251

para o Poder Judiciário e arca com o banco de horas dos policiais militares. Ele 
destaca que muitos projetos na área de saúde não são efetivados, pois, apesar de o 
governo federal arcar com o custo físico de instalação do projeto, o município não 
consegue manter todo o custo de manutenção, como os salários dos funcionários 
e a compra de medicamentos.

Os secretários de Porto Velho e Rio Branco afirmam que se relacionam bem 
com seus governos de estado e o federal e destacam o papel dos governos estaduais. 
O governo de Rondônia constrói obras no espaço de Porto Velho, por exemplo, 
asfaltamento, construção de hospitais e outros investimentos. A secretária de Rio 
Branco ressalta que políticas federais para áreas remotas da Amazônia têm ficado 
um pouco em segundo plano e que a construção de políticas estruturantes, como 
a de BRs e grandes pontes, cabem e vêm sendo realizadas pelo governo do estado. 
Ela complementa que cabe à prefeitura trabalhar com a população e as cooperativas 
a fim de fortalecer os conselhos locais e alavancar o desenvolvimento do município, 
mediante parcerias e planejamento entre os três entes federativos; além disso, cita que 
o delineamento do programa deve ser apenas uns 10% de cima para baixo devido 
à falta de conhecimento dos técnicos de Brasília sobre as especificidades do local.

8  RELAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS E AS SUPERINTENDÊNCIAS E OS FUN-
DOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO

A secretária de Rio Branco afirma que, apesar de existir uma agência do Banco 
da Amazônia S.A. (Basa) no município, esta não desenvolve qualquer trabalho 
com a prefeitura, e sim com o Banco do Brasil (BB) e a CEF – esta por conta dos 
projetos de infraestrutura que são analisados por seus técnicos. A secretária de Rio 
Branco cita o exemplo de um pedido de parceria com todos os bancos disponíveis 
para a realização da feira internacional PAN Amazônia, que resultou em apoio do 
Sebrae, da CEF e do BB, e nenhuma resposta do Basa: “Estou há seis anos como 
secretária. Recebo visitas da Caixa e do BB pelo menos quatro vezes ao ano e até do 
BNDES, que tem sua sede no Rio de Janeiro, mas eu nunca recebi uma visita do 
Basa”. Questionada sobre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) a secretária responde: “outra desconhecida. Temos alguma coisa com a 
Suframa. Existiam alguns projetos e depois via emendas parlamentares. Mas agora 
não temos mais nada.” 

A secretária acrescenta que chega muito pouco recurso do FNO à região, para 
alguns empresários, e que a pequena produção trabalha com o Pronaf.

O secretário de Porto Velho destaca a importância do crédito subsidiado 
e de longo prazo oferecido pelo FNO para o desenvolvimento regional, mas 
enfatiza a má ou pouca divulgação do produto como causa provável do baixo 
conhecimento de sua existência e vantagens. O secretário de Rio Verde relata que 
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existe a Secretaria de Indústria e Comércio, que trata do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), mas percebe o fundo como uma 
política do estado, e não do município ou da União. A secretária de Bonito afirma 
não existir qualquer relação entre a aplicação do FCO e os conhecimentos da 
secretaria e que conheceu o fundo apenas por ter feito uma pós-graduação em 
planejamento e gestão do turismo.

9  IMPACTOS DAS POLÍTICAS FEDERAIS NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 
E DE SUA REGIÃO

A quarta seção do questionário é formada por uma descrição dos impactos 
das políticas federais no desenvolvimento do município e de seu entorno. As 
perguntas visam perceber o grau de conhecimento do ator local em relação à 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a sua avaliação sobre esta e 
outros programas de desenvolvimento regional do governo federal, bem como 
em quais campos os impactos das ações do governo federal são mais bem perce-
bidos, como nos seguintes campos que o questionário exemplifica para orientar 
os secretários: geração de emprego e renda; entrada ou abertura de novas ati-
vidades econômicas; ativação de potencialidades locais; capacitação da mão de 
obra; aumento da qualidade de vida; redução de desigualdades socioeconômicas, 
culturais e ambientais; aumento populacional; e mudanças culturais inesperadas 
ou aumento e/ou diminuição da violência. 

9.1 Conhecimento e avaliação da PNDR por parte das secretarias entrevistadas

A maior parte dos secretários entrevistados respondeu que não conhece a PNDR. 
Outros dois afirmam conhecê-la, mas não comentam nada a seu respeito.

Uns dos atores, apesar de afirmar conhecê-la, a descreve de forma equivocada: 
“Seu mérito é ter uma perspectiva espaço-temporal, preocupando-se com os fatores 
que determinam fluxos migratórios em direção às cidades de maior porte, criando, 
consequentemente, bolsões de pobreza”. Outro ator afirma que a conhece não por 
seu trabalho na secretaria do município, mas por ter residido por oito anos em 
Brasília, trabalhando nos dois primeiros anos como representante do estado e nos 
seis anos seguintes acompanhando o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional. No período inicial de seu trabalho, ele afirma ter conseguido aprovar 
alguns projetos que resultaram de seu trabalho em articular produtores com re-
cursos da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Ele adiciona, no entanto, que 
permaneceu por mais quatro anos na representação do município, porém, após 
várias reuniões com a secretaria e o ministério, não conseguiu encaminhar qual-
quer projeto. Apesar de ir todo mês a Brasília – excluindo-se um caso isolado de 
alagamento, que foi tratado pela defesa civil e o MI –, há quatro anos ele não vai 
à Secretaria de Desenvolvimento Regional.
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Um dos entrevistados da região Nordeste avalia da seguinte forma:

a PNDR, ao definir três grupos de microrregiões, definidos em função não só do 
porte de rendimento da população, mas também da dinâmica e potencialidade de sua 
economia, permite a concepção e implantação de programas e projetos adequados e 
compatíveis com o elenco das medidas eficazes exigidas pelas diversas realidades (...);

e outro, avalia desta maneira: “apresenta um objetivo que favorece muito 
os entes locais e regionais. No entanto, a falta de conhecimento do público e a 
pouca divulgação não possibilitam a aplicação de forma efetiva”. Um dos atores 
da região Norte entende que esse ministério tem atuado mais com relação às se-
cas; e outro ator da mesma região destaca a necessidade de que o MI esteja mais 
próximo do município.

10 IMPACTOS DOS PROJETOS E PROGRAMAS FEDERAIS 

Os secretários citam vários casos de sucesso e são unânimes em afirmar a impor-
tância dos projetos e do financiamento federal para garantir o desenvolvimento de 
seus municípios. O secretário de Arapiraca admite uma mudança extraordinária 
devido aos convênios federais, mas credita essa mudança à gestora do município, 
que soube usar os recursos disponíveis e atrair as pessoas certas para realizar as 
mudanças, e acrescenta que falta “foco” ao governo federal. Ele cita dois exemplos: 
Programa Juventude Viva, que resulta da atuação de oito a dez ministérios com 
ações desarticuladas e, apesar de toda a propaganda, utiliza os mesmos recursos 
originalmente disponibilizados pelo MEC; e Programa Brasil Alfabetizado, o 
qual, segundo esse secretário, apesar de ser uma proposta bonita, efetivamente, 
não alfabetiza as pessoas.

O secretário de Crato destaca que, apesar de existirem diversas políticas 
governamentais de favorecimento dos entes públicos e privados, a burocracia e a 
falta de orientação, aliadas às deficiências regionais, dificultam ou inviabilizam o 
acesso aos programas pelos empreendedores pequenos e médios.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As percepções captadas revelam que a maior parte dos agentes consultados considera 
o setor de serviços e comércio o principal gerador de renda e empregos. Em geral, 
as municipalidades configuram-se como cidades-polo, atraindo consumidores da 
região para a prestação de serviços, principalmente na área de saúde e educação 
superior. As cidades menores identificam a agricultura, especialmente as de soja 
e milho, e a pecuária como as principais atividades econômicas do munícipio.

Em relação à interação entre municípios, percebe-se que não há uma cultura de 
associação das municipalidades para o planejamento do território. Compreende-se que, 
apesar de se identificarem tentativas incipientes de se coordenar o desenvolvimento do 
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território, os atores veem os municípios vizinhos como usuários de serviços públicos e 
privados ofertados por seus municípios, e não como parceiros comerciais. As tentativas 
de coordenação identificadas partem do encadeamento da produção primária causado 
pela instalação de indústrias ou do estímulo de políticas de governos estaduais e federal.

A capacidade de um município de atrair investimentos privados é fruto da 
construção de competências, ou seja, da criação de um ambiente econômico-ins-
titucional apropriado à instalação de novas empresas. Contudo, quando indagados 
sobre os instrumentos de apoio à atração de investimos, percebe-se que os atores 
identificam, primordialmente, a isenção fiscal e a doação de terrenos como instru-
mentos de apoio e atração de investimentos. Entende-se, assim, que, quando os 
municípios baseiam a atração de investimentos na utilização de tais instrumentos, 
estes possuem recursos limitados para estimular que novos investimentos sejam 
realizados na municipalidade.

Relata-se ainda que, nas últimas duas décadas, suas economias passaram por 
profundas transformações, destacando-se a oferta de serviços públicos e privados, 
notadamente nas áreas de saúde e educação. Tais transformações foram acompa-
nhadas por um aumento significativo da renda per capita dos municípios. 

Cita-se como maior entrave ao desenvolvimento a escassez de recursos finan-
ceiros. Segundo os atores, essa escassez é agravada nas crises fiscais da União, nas 
quais se criam medidas para a redução dos repasses aos municípios.

Especificamente as deficiências em infraestrutura de transporte e energética 
são citadas com frequência. A primeira é importante na região Centro-Oeste, nas 
cidades com maior vocação agrícola, e na região Norte, onde as grandes distâncias 
são limitadoras para a industrialização das cidades. A infraestrutura energética é um 
grande entrave para os territórios que pretendem direcionar seu desenvolvimento 
para a industrialização.

Citam-se a falta de mão de obra qualificada para a concepção de projetos e 
sua submissão para os editais abertos pelos ministérios, o que dificulta a obtenção 
de recursos junto à União; e as questões fundiárias que inviabilizam grandes em-
preendimentos em municipalidades como Boa Vista.

Em relação às potencialidades de desenvolvimento a serem estimuladas pelos 
municípios, a indústria de turismo é frequentemente apontada como melhor alter-
nativa para o território, destacando-se o turismo ecológico, baseado na preservação 
ambiental e exploração de particularidades de cada região, assim como o desen-
volvimento industrial, devido ao potencial de geração de renda e emprego, como 
forma de gerar valor à produção agrícola, colocando em evidência o agronegócio, 
pelo potencial para atração de indústria de outros elos da cadeia.
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A análise das respostas obtidas revela a importância crucial dos recursos 
federais para o orçamento e o desenvolvimento de longo prazo dos municípios, 
uma importância bem menos significativa dos recursos dos governos estaduais e a 
incapacidade financeira dos municípios visitados em executar de forma autônoma 
estratégias de desenvolvimento e em atender suas demandas de infraestrutura e 
eventuais situações de emergência.

Os principais projetos citados são na área de infraestrutura urbana, saneamento 
e habitação, e os ministérios citados foram MCidades, MTur, ME, MJ, MMA, Mapa, 
MS e MEC, além do MI. Contudo, este último é citado apenas tangencialmente 
pelos secretários, salvo quando se declara que sua atuação é desconhecida ou que, 
devido a seu baixo orçamento, não consegue executar programas negociados com 
as secretarias municipais. Também passam despercebidas pelas secretarias as atua-
ções das superintendências para o desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, 
Sudam e Sudene, bem como a dos bancos de desenvolvimento regional BNB e 
Basa. Existem depoimentos que chegam a enfatizar as tentativas fracassadas da 
prefeitura de trabalhar com esses bancos. 

Os secretários confirmam, no entanto, a importância dos fundos constitu-
cionais para o desenvolvimento local, mas adicionam que não há interação entre 
a aplicação destes recursos e qualquer conhecimento que as prefeituras poderiam 
adicionar. Os entrevistados não percebem a possibilidade de coordenar a atividade 
econômica, tentando incentivar suas empresas a contratar financiamentos com 
recursos dos fundos, ou criar políticas de desenvolvimento local que aproveitem 
os recursos dos fundos como incentivo e fortalecimento de possíveis APLs.

Quando questionados se as iniciativas e a concepção dos projetos, programas 
e financiamentos federais executados em seus municípios partiram principalmente 
da prefeitura e dos atores locais ou do governo federal, aproximadamente metade 
dos secretários respondeu que esta iniciativa parte da prefeitura, e a outra metade 
respondeu que existem tanto projetos idealizados pela prefeitura quanto pelo 
governo federal.

O processo para obtenção de recursos junto à União parte da elaboração e 
submissão de projetos aos ministérios quando estes disponibilizam recursos em 
suas linhas de financiamento. As prefeituras mantêm em seus quadros equipes 
especializadas na elaboração de projetos.

Desse modo, os depoimentos dos secretários municipais enfatizam a impor-
tância da qualificação de seus corpos técnicos para a realização e a manutenção de 
convênios com o governo federal. Essa resposta sugere que municípios com maior 
dificuldade em contratar pessoas qualificadas recebem volumes de recursos federais 
abaixo do ponto de eficiência, pois perdem a possibilidade de realizar projetos que 
poderiam ter altos retornos no longo prazo. Esta forma de realização de convênios 
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traduz um governo federal que aloca recursos em resposta à qualidade dos projetos 
submetidos pelos municípios ou em resposta à inserção política destes. Com isso, 
entende-se que a PNDR ainda não consegue criar uma política regional nacional 
autônoma capaz de coordenar as ações do governo federal para aplicar os recursos 
federais em territórios mais necessitados e reduzir as disparidades regionais.

A estruturação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Regional é parte 
fundamental da PNDR. Com o fortalecimento das instâncias supramunicipais e 
subregionais e dos comitês estaduais de gestão de políticas no território, conseguir-
-se-ia uma territorialização das ações da política regional, incluindo-se, assim, 
as municipalidades que apresentam dificuldades de acesso a recursos pelo atual 
sistema de editais. 

Na ausência dessa orquestração institucional, em um território continental 
como o brasileiro e com enorme diversidade geográfica, cultural e econômica, 
exigir-se-ia um enorme esforço técnico, financeiro e político do governo federal 
para criar políticas de cima para baixo capazes de estimular potencialidades locais 
com alto retorno e reduzir as altas desigualdades regionais do país. 

As entrevistas também sugerem a possibilidade de o governo federal incentivar 
a construção de parcerias intermunicipais ao priorizar projetos que envolvam vários 
municípios e o governo do estado; a contratação de quadros mais qualificados pelas 
secretarias ou busca de apoio técnico; e capacitações sobre como operar os sistemas 
oferecidos pelos ministérios para a realização de convênios. 

A maior parte dos atores respondeu que não conhece a PNDR, enquanto os 
poucos que afirmaram conhecê-la ou não tecem qualquer comentário a seu respeito, 
ou cometem alguns equívocos ao tentar descrevê-la. Ressalta-se que as prefeituras 
não são usuários finais dos recursos dos fundos constitucionais, portanto, não per-
cebem a operacionalização da política regional pelos bancos como uma ação direta 
da União e não relacionam esses recursos à atuação do Ministério da Integração.

Quando se pergunta sobre o impacto dos programas federais, tem-se que 
os recursos do governo federal são essenciais para que os municípios possam 
executar obras de infraestrutura, gerando emprego e renda; aumentando a oferta 
de serviços de saúde e educação; e melhorando, consequentemente, a qualidade 
de vida da população.
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO: ATORES LOCAIS

Parte 1: Descrição socioeconômica do município e de sua importância na região

• Quais as principais atividades econômicas do município?

• Este município desenvolve algum tipo de parceria, como consórcios ou 
convênios, com outros municípios? 

• Quais seus principais parceiros comerciais?

• Existem instrumentos de apoio à atração de investimento no município? 
Quais? Estão funcionando? Quais os resultados? 

• Quais as principais transformações econômicas dos municípios nas 
últimas duas décadas? 

PARTE 2: Entraves e potencialidades ao desenvolvimento do município

• Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo município para seu de-
senvolvimento? 

• Indique particularidades e potencialidades de desenvolvimento do mu-
nicípio que poderiam ser incentivadas. 

PARTE 3: Descrição das políticas federais executadas nos municípios

• A prefeitura submeteu propostas de projetos ao governo federal que foram 
recusados? E aceitos? Qual o peso dos convênios federais estaduais no 
orçamento da prefeitura?

• Quais os principais programas e projetos financiados por verbas federais 
executados neste município nos últimos anos?

• Quais os órgãos do governo federal envolvidos nos mesmos?

• As iniciativas e a concepção destes projetos, programas ou financiamen-
tos partiram principalmente da prefeitura e outros atores locais ou do 
governo federal? 

a) O(a) sr.(a) poderia descrever este processo?

b) Houve parcerias entre a prefeitura e entidades locais, como empresas, 
ONGs, grupo de moradores e microempreendedores? 
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c) Esta prefeitura concorreu com outras prefeituras para a obtenção dos 
recursos? Como foi este processo? Foi necessário contratar funcioná-
rios ou consultores externos para que a prefeitura consolidasse seus 
projetos nos modelos exigidos pelo governo federal?

d)  Houve cooperação entre esta e outras prefeituras para a concepção 
de projetos e obtenção de recursos? Como foi este processo?

• Para o(a) sr.(a), qual o melhor caminho para o alcance dos objetivos 
apontados no item anterior: 

a) projetos majoritariamente concebidos pelo local;

b) projetos majoritariamente concebidos pelo governo estadual;

c) projetos majoritariamente concebidos pelo governo federal;

d) projetos concebidos em parceria entre instituições locais, estaduais 
e o governo federal.

Justifique sua escolha procurando ressaltar as deficiências e vantagens de 
cada processo.

PARTE 4: Possíveis impactos das políticas federais no desenvolvimento do 
município e de sua região

• O(a) sr.(a) conhece a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR)? 

• Qual sua avaliação sobre a PNDR e sobre os programas regionais do 
Ministério da Integração Nacional?

• Qual sua avaliação sobre o impacto dos projetos e programas federais 
executados neste município para:

a) aumento de renda e emprego no município e viabilização de alter-
nativas de trabalho em comunidades carentes; 

b) entrada ou abertura de novas empresas ou atividades econômicas 
no município;

c) ativação de potencialidades locais antes não exploradas ou pouco 
exploradas; 

d) incentivo à capacitação e a aprendizados interativos para a estruturação 
e o desenvolvimento de atividades exercidas por grupos de empresas 
ou empreendedores – Arranjos Produtivos Locais (APLs); 

e) aumento da qualidade de vida da população;



Avaliação Qualitativa da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e de seus 
Instrumentos Explícitos: uma percepção dos atores locais

 | 259

f ) redução de desigualdades e vulnerabilidades socioeconômicas, cul-
turais e ambientais;

g) aumento populacional;

h) mudanças culturais inesperadas; 

i) aumento (ou diminuição) no nível de violência;




