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A superação das desigualdades e o desenvolvimento econômico são temas centrais 
tanto do Ministério da Integração Nacional (MI) quanto do governo federal como 
um todo. Os fundos de desenvolvimento (FDs), em conjunto com os fundos cons-
titucionais de financiamento (FCFs), estão entre os meios de promoção essenciais 
do desenvolvimento regional no Brasil, conformando os principais instrumentos 
de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). 
Desde a criação desses mecanismos, foram disponibilizados para aplicação 
aproximadamente R$ 235,6 bilhões.

Não obstante o expressivo valor concedido até os dias de hoje, existe uma 
expectativa de que nos próximos anos os fundos regionais aportarão significativo 
volume de recursos para o financiamento das atividades econômicas nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Porém, o crescimento econômico dessas 
regiões acima da média nacional, apoiado por diversas políticas públicas, aqueceu 
a procura por crédito do setor produtivo. Assim, os recursos a custos mais baixos 
desses fundos terão dificuldades em atender plenamente a tal demanda. Diante deste 
cenário, coube ao MI desenvolver ferramentas capazes de identificar localidades e 
setores da economia favorecidos pelos fundos constitucionais e de desenvolvimento 
que acelerem a redução das desigualdades regionais.

Neste contexto surge, em 2013, a parceria com o Ipea, que ficou encarregado 
de desenhar uma metodologia continuada de monitoramento e avaliação dos 
impactos econômicos e sociais decorrentes das aplicações dos recursos dos fundos 
constitucionais de financiamento – Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO), Fundo Constitucional de Financiamento do Nordes-
te (FNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) –, dos fundos 
de desenvolvimento – Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO),  
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia (FDA) –, e da concessão dos incentivos fiscais. A metodologia construída 
de forma participativa configurará ferramenta imprescindível à implementação de 
políticas públicas na área nos próximos anos, e poderá proporcionar uma aplicação 
mais eficiente dos recursos com vistas ao pleno alcance dos objetivos da PNDR.

A parceria ensejou ainda a produção de uma série de estudos direcionados 
para a avaliação dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento regional. 
Além da abordagem multiescalar, três outras contribuições resultam ainda 
como legado para a literatura: i) utilização de um período mais longo na análise;  
ii) possibilidade de interação espacial entre as unidades geográficas;  
e iii) consideração da heterogeneidade institucionalizada pela PNDR, por meio 
das tipologias definidas pela política.
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Os estudos inovaram ao demonstrar a importância de uma análise regional 
em suas diversas escalas geográficas, trazendo consigo, enquanto benefício, a 
compreensão de como uma combinação de políticas públicas impacta diferentemente 
o território brasileiro e é fundamental para proporcionar melhor planejamento 
e otimização dos resultados a serem atingidos. Estes primeiros resultados já 
permitiram ao MI rever processos de tomada de decisão no sentido de aprimorar 
os instrumentos de desenvolvimento regional.

Este livro representa o esforço de dois anos de trabalho, e não corresponde 
apenas a um incrementador dos trabalhos dos técnicos e gestores do Ministério 
da Integração Nacional, mas também a uma valiosa ferramenta de estudos para a 
avaliação da PNDR e seus instrumentos, tanto por parte de pesquisadores como 
pela sociedade.

Tenham todos uma excelente leitura!
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