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Este estudo objetiva fazer um levantamento sistemático 
de identificação e apontamento dos principais temas 
relacionados às transformações econômicas, sociais e 
populacionais no território brasileiro no período recente 
(2003-2015), procurando analisar o papel das políticas 
públicas de cunho regional neste contexto. Pretende-se 
também estabelecer um balanço dos mais destacados 
avanços e dificuldades na implementação da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

Almeja-se revelar novas leituras sobre o 
desenvolvimento territorial brasileiro naqueles treze anos 
com vistas a identificar permanências e transformações 
nas dinâmicas econômicas, sociopolíticas e populacionais, 
buscando perscrutar novas dinâmicas a fim de estruturar 
novas agendas de investigação e de orientação para 
a formulação de políticas públicas.

De maneira específica, espera-se construir uma 
sistematização das pesquisas produzidas atualmente 
pelo Ipea e por outras instituições que possam informar 
uma leitura territorial dos processos de transformação 
estrutural do desenvolvimento brasileiro recente, nas 
dimensões urbana, regional, federativa e ambiental.

Intenciona-se identificar as transformações e 
dinâmicas territoriais econômicas, populacionais e sociais 
mais significativas, evidentes e necessárias à correta 
compreensão do fenômeno territorial surgidas no 
período de 2003 a 2015. Para tanto, são levantados 
e hierarquizados os temas mais relevantes para a 
agenda de desenvolvimento regional consequente com 
as principais transformações territoriais do período 
em análise.

Adicionalmente, as possibilidades e os limites 
apresentados pela PNDR do Brasil quanto aos seus 
objetivos de redução das desigualdades e de ativação do 
desenvolvimento no território nacional são problematizados, 

assim como as políticas públicas de caráter nacional 
não explicitamente regional – as quais tiveram impactos 
relevantes para a melhoria das condições de vida 
da população em territórios de baixa renda e baixo 
crescimento econômico.
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