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Estrutura da apresentação:

• 1. A questão regional brasileira: aspectos 
relevantes

• 2. Tendências positivas recentes
• 3. Perspectivas para a questão regional 

brasileira
• 4. Uma  estratégia de desenvolvimento 

regional 
• 5. Novas institucionalidades e política pública 

negociada
• 6.Coordenação das ações e federalismo 

regional



1.A questão regional brasileira

• Permanência das desigualdades regionais entre as 
macroregiões brasileiras, especialmente Norte e 
Nordeste x demais regiões;

• Mudanças importantes na divisão interregional do 
trabalho no Brasil;

• Há uma estrutura produtiva nacional que se espacializa: 
há integração comercial e produtiva;   

• A Constituição de 1988 coloca o desafio da federação 
brasileira e da coordenação das políticas públicas;

• O NE vem crescendo mais do que o Brasil: até quando?
• Existe estratégia de desenvolvimento regional?
• Há instrumentos adequados para a consecução da 

estratégia?



Mudanças na divisão interregional do 
trabalho

Fonte: Diniz, 2008



Exemplo da integração interregional brasileira: 
Efeitos da Crise sobre a Produção Industrial do Brasil e Regiões

Efeito da Crise sobre a Produção Industrial do Bras il e Regiões
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Recursos da PDR em 2007  (R$ milhões)
Dotação Execução

Fundos Constitucionais 5.359 5.359
FDNE/FDA 1.927 439
Total 7.286 5.798

Rendas petrolíferas (R$ milhões):
2007 14.668
Fonte: ANP





Fonte: Goes(2009)





2. Tendências positivas recentes

• A taxa de crescimento do Pib regional;

• O benefício gerado pelas políticas de 
transferência de renda, ampliação do poder de 
compra do salário mínimo e  previdência rural, 
azeitando o mercado consumidor nordestino;

• Novos investimentos públicos e privados;
• O NE responde bem à crise internacional e suas 

empresas apresentam boa rentabilidade;
• Mas, o que acontece com os salários?



Tabela 1. Salário médio na ocupação principal para trabalhadores com carteira assinada.

Salário mensal médio para a ocupação principal, com  carteira assinada 

Grupo de Atividade Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-
Oeste 

Agrícola 674 548 703 758 884 

Outras atividades industriais 1.613 1.579 1.987 1.623 1.759 

Indústria de transformação 827 721 1.226 1.005 802 

Construção 832 855 1.158 1.023 982 

Comércio e reparação 742 690 890 887 893 

Alojamento e alimentação 597 573 726 704 679 

Transporte, armazenagem e comunicação 922 878 1.182 1.108 1.202 

Administração pública 1.450 781 1.298 1.138 1.581 

Educação, saúde e serviços sociais 964 914 1.224 1.157 1.172 

Serviços domésticos 469 447 544 525 516 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 785 878 1.208 1.029 1.046 

Outras atividades 935 913 1.332 1.267 1.402 

Fonte: PNAD 2008
Elaboração: IPEA/DIRUR



Tabela 2. Escolaridade média para trabalhadores com  carteira assinada na ocupação principal.

Escolaridade média para empregados com carteira ass inada na ocupação 
principal 

Grupo de Atividade Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

Agrícola 4,5 3,8 5,2 5,5 5,3 

Outras atividades industriais 9,9 9,8 10,2 9,5 10,0 

Indústria de transformação 8,3 8,5 9,5 8,8 8,1 

Construção 7,0 6,4 7,3 7,6 6,8 

Comércio e reparação 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 

Alojamento e alimentação 8,4 8,6 8,6 8,3 8,2 

Transporte, armazenagem e 
comunicação 8,8 9,3 9,3 9,1 9,2 

Administração pública 10,7 8,7 10,1 10,2 10,7 

Educação, saúde e serviços sociais 11,4 10,9 11,5 11,6 11,7 

Serviços domésticos 6,7 6,2 6,1 6,0 6,3 

Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais 9,2 9,2 9,8 10,0 10,0 

Outras atividades 10,1 9,9 10,6 10,6 10,4 

Fonte: PNAD 2008
Elaboração: IPEA/DIRUR



3. Perspectivas para a questão regional 
brasileira

• O mundo pós-crise parece ser mais multipolar: a 
emergência do G20

• Crise de confiança no “transplante” de modelos
• Maior liberdade para a definição de trajetórias para 

a construção do desenvolvimento
• A consciência da urgência de um projeto nacional 

de desenvolvimento
• Necessidade de adequar a estratégia de

desenvolvimento regional ao atual momento da 
economia brasileira e mundial



Densidade demográfica, 2007

Fonte:Diniz(2008)





Fonte: IBGE. Elaboração Da Mata e Motta(2009)

Participação (%) no crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil entre 2002 
e 2006

Porte da Cidade PIB
PIB 

Agrícola
PIB 

Industrial
PIB 

Serviços

Cidade de pequeno porte 30,65% 82,38% 38,60% 29,94%

Cidade média 40,02% 15,52% 46,32% 35,51%

Cidade de grande porte 29,32% 2,10% 15,08% 34,54%









�Construção de nova refinaria com 
capacidade de 600.000 barris de petróleo / dia 
em Bacabeiras - Maranhão;

�Investimentos previstos da ordem de US$ 
19,8 bilhões;

�Início da construção em 2010  e operação, 
com duas fases, em Set/2013 (300 mil barris) 
e Set/2015 (600 mil barris).

�Durante a fase de obras civis, previstas para 
serem realizadas entre início de 2010 e 2014, 
serão mobilizadas, cerca de 15 mil pessoas.









4. Uma Estratégia de Desenvolvimento Regional 
com foco na mudança das estruturas produtivas 
regionais,mais complexa e que supere o modelo:  

vocação+ potencialidades+ redistribuição:

• 1. Adensamento das estruturas produtivas 
(diversificação e desconcentração territorial 
da produção e do emprego)

• 2. Investimentos que rompam com o padrão 
de renda local 

• 3.Coesão territorial ( territórios da 
cidadania?)

• 4. A infraestrutura



4.1. Adensamento das estruturas produtivas= 
potencializar o que temos:

• Identificar nas cadeias tradicionais e nas cadeias em 
formação possibilidades de complementação produtiva:

• Criar condições para a instituição de sede de projetos e 
desenvolvimento de produtos

• Exemplos:
– Norte:  PIM ( eletroeletrônica e relação indústria-floresta)
– Nordeste: refino do petróleo, confecções, calçados e alimentos, 

por exemplo

• Potencializar clusters regionais e firmas-redes mundiais



4.2 Investimentos que rompam com a estrutura de 
renda local

• Criar novas oportunidades e novos produtos. Exemplos: Instituto de 
neurociência(RN) + infraestrutura + tecnologia 

• Identificar projetos incubados nos Cefets e incubadoras(Ne e Norte) 
com possibilidades de sucesso nos mercados, mas, preferencialmente, 
projetos de base tecnológica;  

• Criação de programas de extensão nas IES que atendam às demandas 
locais dos sistemas produtivos e que sejam reconhecidos pelo sistema 
de avaliação das Universidades

• Integração Ies, Utfs( ex=cefets), Ifets (ex-escolas técnicas), 
incubadoras e sistema produtivo

• Construir um sistema de avaliação da produção das Universidades não 
punitivo da extensão e que valorize a aproximação com o sistema 
produtivo(Discutir o sistema CAPES/CNPq e a proposta de 
regulamentação da colaboração esporádica do MPGO)









5. Novas institucionalidades e a política 
pública negociada

• A construção de um Sistemas de Contrapartidas:

– Incentivos x Contrapartidas mensuráveis
– Quando usar cada um deles?

• Criar um sistema de prioridades para as contrapartidas 
desejadas: localização da planta, natureza do produto 

• Tipos de contrapartidas possíveis: localização da firma, 
sede de projeto, desenvolvimento de produto, geração de 
emprego, metas de capacitação, metas de exportação, 
gastos de P&D, práticas sustentáveis etc.



• Adequar o sistema de financiamento para atender não 
só a firma, mas para atender: 
– cadeias produtivas
– projetos que associam grandes, médias, pequenas 

firmas e micro empreendimentos
– grupos de municípios ou de estados federados

• Construir uma política pública de indução ao 
adensamento das estruturas produtivas com 
mecanismos de acompanhamento, premiação e 
correção de rumos. Ex: firmas âncoras

• Articular os Fundos Constitucionais à estratégia definida



• Introduzir no elenco das políticas públicas 
brasileiras a política pública negociada

• Democratização das políticas públicas
• Estado – mercado – sociedade civil
• Co-construção e co-produção das 

políticas públicas (Vaillancourt; 2009)



• Dado o grau de internacionalização da estrutura 
produtiva, a presença das firmas-rede mundiais que 
representam o locus de divisão internacional

• É imprescindível que a política pública reconheça esse 
fato e delineie proposta de ação política que incorpore 
as firmas 

• Rodrik(2004) reconhece que as sociedades em 
desenvolvimento precisam envolver a iniciativa privada 
na ação pública para encorajar diversificação produtiva 
e dinamismo, especialmente em países que adotaram 
as reformas liberais dos noventa



• Estado - firmas 

• Estado – firmas - sociedade civil
– Câmaras setoriais e orçamentos participativos
– Os diferentes conselhos
– Comitês
– Ong´s (Dagnino, 2004)
– Consórcios municipais
– Movimentos sociais
– Quem são os sujeitos políticos ativos



6. Federalismo regional e mecanismos de 
coordenação

• Constituição Federal de 1988

• Instituições e institucionalidades já constituídas 
• MI, MPOG, Sudene, Sudam e demais Mins.

• BNDES, BRDE, BNB, BASA, BB, Caixa
• Estudos: IPEA, BNDES, Universidades, 

Institutos estaduais de pesquisas, Governos 
estaduais

• Celso Furtado e o Conselho de Governadores


