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Este estudo está voltado para a análise da política 
regional da União Europeia (UE) e para as contribuições 
que essa análise pode oferecer às discussões sobre essa 
forma de política no Brasil. Nesse contexto, intenta-
-se escrutinar as transformações que ocorreram nas 
últimas duas décadas nas políticas e nos instrumentos 
promotores do desenvolvimento econômico e social dos 
países que formam a UE. Pretende-se mostrar que o 
sucesso da União no período pós-guerra é resultado da 
cooperação. No topo da agenda dos líderes/fundadores 
desse bloco, estava a questão das desigualdades inter 
e intra Estados-membros. A solução exigia a constru-
ção de instrumentos de política de desenvolvimento 
(crescimento econômico com igualdade social) que 
envolvesse todo o território da UE. A Política de Coe-
são (PC), criada por meio de tratado específico, com a 
chancela de todos os Estados-membros, foi a solução. 

A experiência da política regional da UE pode, em 
muitos aspectos, emular os pesquisadores brasileiros 
e os governos nacionais e subnacionais a desenhar e 
implementar boas políticas públicas para enfrentar as 
desigualdades regionais. 

A principal ação de política regional explicita 
no Brasil ocorreu no final da década de 1950, com a 
criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
do Nordeste (GTDN). O famoso Diagnóstico da eco-
nomia nordestina, publicado em 1959, da lavra do 
economista Celso Furtado (1989) constitui, para os 
padrões da época, o mais denso e sofisticado relató-
rio até então produzido, sob a chancela do governo 
federal, em relação à situação econômica e social de 
determinada região do país. 

No período 1964-1984, a política regional 
tornou-se um apêndice nos planos de desenvolvimento 
do governo militar. 

Na fase da redemocratização (1985-2000), a 
coesão regional perde força na nova configuração do 

federalismo brasileiro. As mudanças institucionais não 
vieram acompanhadas da criação de nova política de 
desenvolvimento regional. A ausência de tal política 
estimulou a competição horizontal entre os estados 
brasileiros, e o resultado foi a guerra fiscal.

A partir da chegada ao poder de um novo grupo 
político, a política regional no Brasil sofre uma inflexão. É 
criada a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR), institucionalizada em 2007. 

Um dos pontos fundamentais da PNDR estava 
relacionado à criação do Fundo de Desenvolvimento 
Regional, que forneceria suporte financeiro à criação 
de políticas e programas no nível do território. Por 
conta da não criação do fundo, a PNDR apresenta 
reduzida efetividade. 

No período 2000-2020, houve avanços signifi-
cativos, mas as desigualdades regionais continuaram 
elevadas. Os estudos produzidos por um grupo de pes-
quisadores do Ipea (Monteiro Neto, Castro e Brandão, 
2017) destacam tanto os avanços da economia e da 
sociedade brasileira, quanto os obstáculos enfrentados 
para minimizar a exclusão social no território nacional.

A governança da PNDR 2019 (Brasil, 2019) 
apresentou avanços significativos, especialmente nas 
questões de avaliação de impactos, graças aos convênios 
realizados com o Ipea; e na formação da base de dados, 
por intermédio do Observatório do Desenvolvimento 
Regional (ODR), importante ferramenta criada pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Final-
mente, deve-se destacar o Planejamento Estratégico 
Institucional (PEI) do MDR, construído para monitorar 
as políticas de responsabilidade desse ministério.

Em síntese, o trabalho em questão procura in-
vestigar as principais características da política regional 
no nível da UE. Na oportunidade, procura-se fazer um 
contraponto entre a PC e a PNDR, à luz da abordagem 
da base do território. 
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