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1 INTRODUÇÃO 
Este ensaio contém uma breve análise e interpretação de como se combinaram variadas formas 
de intervenção governamental no nível federal – políticas e instrumentos – para promover 
o crescimento e a mudança estrutural regional. O texto propõe a existência de um padrão 
de intervenção governamental que acionou elementos estruturais – determinados por regras 
consolidadas no federalismo brasileiro – com elementos conjunturais – dados por opções 
de políticas postas em prática na última década e meia, pelo menos. 

Um esquema teórico para apreensão das principais variáveis macroeconômicas é 
brevemente apresentado e tem o propósito de delinear variáveis e inter-relações entre estas. 
O arranjo de variáveis manuseadas pelo governo federal incorpora, de um lado, a ação 
redistributiva consagrada no texto constitucional e, de outro lado, assume a existência de 
instrumentos e recursos federais postos à disposição do desenvolvimento regional no Brasil.

Algumas referências empíricas sobre o referido padrão de atuação federal é feita para a 
região Nordeste, tradicional área de preocupação da política regional e que foi enormemente 
beneficiada pelo ativismo governamental. Melhorias percebidas nos indicadores econômicos 
e sociais desta região revelaram-se bem significativas levando à necessidade de se indagar de 
que maneira e com que intensidade a ação governamental manuseou ora políticas nacionais 
com impactos territoriais, ora as de caráter explicitamente regional para o desenvolvimento 
da região.

1. Este artigo corresponde a uma versão resumida de artigo originalmente apresentado pelo autor no XXI Encontro Nacional 
de Economia Política, que aconteceu entre 31 de maio e 3 junho de 2016 na UFABC em São Bernardo do Campo/SP. As 
posições aqui assumidas são de exclusiva responsabilidade do autor.
2. Coordenador de estudos regionais da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea. 
Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. Doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp. 
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2  PADRÃO DE INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL: UM QUADRO CONCEITUAL 
DE REFERÊNCIA PARA A REDISTRIBUIÇÃO INTER-REGIONAL DE RECURSOS

Um quadro teórico-conceitual de compreensão das propostas de intervenção governamental 
federal visando à ampliação das possibilidades de desenvolvimento de um dado território 
regional dentro de uma nação pode ser pensado a partir de sua atuação como ativador 
ou gastador (em consumo e/ou investimento) e como transferidor de recursos de uma 
região para outra por meio de regras de repartição federativa. No primeiro caso, referente ao 
papel ativador, essa forma de atuação do governo federal no Brasil na economia de uma dada 
região i desdobra-se por meio de seu dispêndio em consumo, seu gasto em investimento e 
sua disponibilidade de crédito para a atividade empresarial.

O governo poderá atuar visando à alteração do produto ou oferta regional pelo aumento 
direto dos componentes sob seu comando (consumo e investimento governamentais) ou ainda 
pela alteração indireta das variáveis sob comando do setor privado. Na primeira situação, 
o governo realiza seu gasto ora em consumo, ora em investimento ou em uma certa com-
posição dos dois. Na segunda, pode estimular a oferta agregada pela atuação sobre a taxa de 
juros da economia ou ainda pela oferta de crédito para consumo e investimento privados. 
Nos dois casos, pode-se afirmar que para essa forma de atuação nos componentes da demanda 
agregada o governo assume um papel “ativador do crescimento regional”.

No contexto nacional com regiões com níveis de desenvolvimento diferenciados, 
a atuação do governo, para além de fazer escolhas acerca da composição do gasto em 
consumo ou investimento, e sob arcabouço político-institucional do federalismo prevalecente, 
poderá também canalizar tributos pela via redistributiva para equalizar capacidades de 
gasto entre entes federados e entre regiões. Essa forma de atuação do governo será chamada 
de papel “redistribuidor de recursos para regiões”. Daí que, em contexto federativo, a estratégia 
de desenvolvimento regional, para uma região de baixo desenvolvimento, deve envolver 
um sistema de transferências de fundos públicos em que, para  regiões de baixo nível 
de desenvolvimento, o governo opera um volume de transferência de recursos tal que seja 
superior às receitas próprias dessa mesma região. Dito de outra maneira, o governo atua 
transferindo um excesso de receitas de transferências sobre receitas próprias. 

O governo central deve operar a redistribuição tributária federal de maneira a ampliar as 
Receitas Totais (RTs) de uma dada região (ou de seus estados) em magnitude suficiente para 
produzir uma capacidade de gasto (em consumo ou investimento) superior a sua dotação 
inicial dada pela base geradora de impostos.

Quanto a essa dimensão transferidora, pode-se afirmar por três tipos básicos de 
transferências federais: i) as legal ou constitucionalmente definidas; ii) as discricionárias; 
e iii) relacionadas ou motivadas pela mera alocação de orçamento dos ministérios. O tipo 
i) de transferências por ser entendido como de natureza estrutural e dado por regras conso-
lidadas do federalismo vigente; de outro lado, os tipos ii) e iii) são, em vista do propósito 
deste estudo, entendidas como de aplicação conjuntural, pois dependem da motivação e 
do empenho político de uma dada coalização de governo para empreender mais ou menos 
redistribuição inter-regional de recursos, isto é, para realizar maior ou menor redistribuição 
em favor de regiões mais pobres.

Uma combinação de estratégias de atuação do governo federal por meio, de um lado, 
de seu papel de redistribuidor de recursos federativos e, de outro lado, pelo seu papel ativador da 
dinâmica regional, por meio de elementos da política social e do crédito ao investimento, 
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passou a ter efeitos significativos no período recente sobre o crescimento regional, como será 
demonstrado a seguir.

3  ESTRATÉGIAS DE REDISTRIBUIÇÃO INTER-REGIONAL E MOTIVAÇÕES DE 
POLÍTICAS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO

O entendimento da rationale da ação do governo federal para promoção do desenvolvimento 
nacional igualitário passa necessariamente pelo percurso de duas vias analíticas. A primeira, 
a do modelo de federalismo vigente, que compreende o reconhecimento das proposições em 
texto constitucional para organização e fortalecimento de nosso arranjo federativo. A segunda 
que tem a ver com o modelo de política nacional de desenvolvimento regional, relacionado às 
formas de atuação do governo central, predominantemente, para o desenvolvimento 
regional em adição às orientações federativas prevalecentes – e, em certa medida, reconhe-
cedoras da insuficiência do arranjo federativo para produzir diminuição das disparidades.  
Ambas as vertentes de compreensão serão tratadas a seguir e pretende-se apresentar o 
essencial do argumento.

3.1  Governo transferidor, arranjo federativo e as desigualdades regionais
As regras prevalecentes no federalismo brasileiro consagrado na Constituição de 1988 para 
as transferências de recursos entre entes da federação visam à redução das diferenças na 
disponibilidade de recursos públicos por habitante tendo como seus instrumentos mais 
relevantes para esta tarefa os fundos constitucionais para estados e municípios (Fundo de 
Participação dos Estados – FPE, Fundo de Participação dos Municípios – FPM, recursos do 
Sistema Único de Saúde – SUS, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
da assistência social e outros).3

É possível demonstrar que esses fundos constitucionais financiadores de transferências 
federais obrigatórias para estados e municípios contribuem, de fato, para a redução da desi-
gualdade regional de receitas fiscais finais dos entes recebedores. Contudo, ainda se revelam 
insuficientes para a equiparação do nível médio de receitas fiscais dos estados nordestinos 
vis-à-vis o nível nacional. 

Para os anos de 2000, 2010 e 2013, os dados mostram que, em particular, o conjunto 
dos estados da região Nordeste aumenta seu nível inicial de recursos fiscais após o recebimento 
de transferências federativas obrigatórias nos três anos investigados. Mais que isso, a ação 
transferidora do governo central ficou mais forte em termos dos volumes transferidos até pelo 
menos 2010: se em 2000 o cidadão médio nordestino detinha, mesmo pós-transferências,  
o equivalente a 65,1% do cidadão médio nacional (R$ 1.245,9 para o Nordeste e R$ 1.914,1 
para o Brasil), em 2010, as transferências federativas o deixaram com nível superior de 
recursos equivalente a 73% da média nacional (R$ 1.836,8 para o Nordeste e R$ 2.515,4 
para o Brasil). Em 2013, contudo, já se mostrou a existência de uma reversão na força 
das transferências fiscais para o Nordeste. Partindo de um patamar de receitas próprias 
equivalente a 51,8% do total nacional, as transferências federais aumentaram o bem-estar 
dos cidadãos nordestinos para o patamar de 67,1% da média nacional (R$ 1.626,5 para 

3. Transferências da União aqui consideradas, constantes na rubrica (1.7.2.1.00.00) do Siconfi-STN-MF, correspondem a: 
participação na receita da União (FPE e FPM); compensação financeira pela exploração de recursos naturais; recursos do 
sistema único de saúde (SUS); recursos do fundo nacional de assistência; recursos do fundo nacional de desenvolvimento da 
educação (FNDE); transferências financeiras do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS); e transferências 
a consórcios públicos.
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o Nordeste e R$ 2.423,5 para o Brasil). Em 2010, para cada R$ 1,00 de receita tributária 
gerada na região, houve um ganho adicional, na forma de transferência, de R$ 0,89. 
Contudo, para que a região Nordeste viesse a se equiparar ao valor por habitante nacional, 
cada cidadão dessa região precisaria receber o valor de R$ 1,59 adicional para cada R$ 1,00 
nela gerado. Portanto, seria necessário um valor adicional de R$ 0,70 (= R$ 1,59 – R$ 0,89) 
aos efetivamente recebidos.

No final do período analisado, em 2013, por sua vez, para cada R$ 1,00 de receita 
própria da região o ganho motivado pela transferência governamental foi de apenas R$ 0,60. 
Nesse ano seria necessária a transferência de R$ 1,38 para cada R$ 1,00 de receita própria 
da região para que a equiparação com a média nacional viesse a ocorrer. Significa, portanto, 
que, além dos R$ 0,60 efetivamente recebidos para cada R$ 1,00 de receita própria, a região 
precisaria de R$ 0,78 adicionais de transferências. 

3.2  Governo ativador do desenvolvimento regional 
As escolhas governamentais por mais ou menos atuação sobre estratégias de desenvolvimento 
são eminentemente políticas e envolvem componentes de tomada de decisão definidos 
em escolhas eleitorais. Contudo, tais estratégias configuram-se em orientações de políticas 
públicas e gasto governamental. 

A partir de 2003, sob nova orientação político-partidária, uma frente de ativismo 
fiscal consolidou-se no país trazendo novas possibilidades para o enfrentamento da questão 
regional. Embora, sem que se possa afirmar pela existência de uma estratégia explícita de 
desenvolvimento territorial orientada por uma política regional com caráter de Estado,4 
consolidou-se um amplo leque de medidas e instrumentos postos à disposição das políticas 
os quais resultaram em reorientação do desenvolvimento regional. Em particular, a região 
Nordeste foi bastante beneficiada por esse momento de ativismo fiscal pró-pobres no país, 
ao lado das regiões Norte e Centro-Oeste, que também foram favorecidas.

Do ponto de vista da identidade de gasto governamental definida pela contabili-
dade social, o gasto do governo em qualquer período e território nacional pode ser mensurado 
pelo gasto total realizado em consumo e em investimento. A dimensão regional do gasto 
público federal, entretanto, tornou-se de difícil avaliação depois que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) deixou de realizar a Regionalização das Transações do 
Setor Público em 2004. 

É sabido, entretanto, que o gasto federal, em geral, cresceu acentuadamente e, em particular,  
o seu gasto social. Segundo estudos realizados pelo Ipea, houve uma expansão do gasto social 
federal como proporção do produto interno bruto (PIB) de 11,24%, em 1995, para 16,23%, 
em 2011.5 O dado do gasto social é, contudo, apresentado de maneira agregada para o Brasil 
sem que possa dimensionar os valores gastos nas regiões e estados do país. 

Do mesmo modo, o gasto federal total em investimento sofreu expansão tanto aquele 
comandado pela administração direta como pelas empresas estatais. Sendo que aqui também 
tem havido muita dificuldade em realizar a regionalização desta rubrica.

Para superar os impasses da lacuna de informações regionalizadas para o gasto público 
no Brasil lançou-se mão de variáveis alternativas, porém capazes de vislumbrar algumas 

4. Para mais elementos sobre essa reflexão, ver Monteiro Neto (2013).
5. Ver estimativas do gasto social federal em Chaves e Ribeiro (2012).
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trajetórias relevantes da ação governamental no território. Três componentes capazes de 
captar a magnitude e direção do ativismo governamental são utilizados: i) gasto social na 
forma de certas transferências a famílias; ii) recursos de apoio a políticas regionais explícitas; 
e iii) recursos de fomento a políticas setoriais.

Como referência para análise do gasto social no território, são apresentados dispêndios 
federais no programa Bolsa Família (PBF) de transferências de renda para famílias pobres 
e miseráveis e dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) pagos a idosos e deficientes e 
os recursos de Renda Mínima Vitalícia (RMV). 6

Na política regional explícita, os recursos do Banco do Nordeste para financiamento 
de empreendimentos produtivos advindos do Fundo Constitucional de Desenvolvimento 
do Nordeste (FNE). Por fim, na política setorial, os desembolsos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiamento da atividade produtiva. 

Com um conjunto de variáveis regionalizáveis representativas de instrumentos de política 
de desenvolvimento é possível capturar os elementos principais da ação governamental no 
período recente para a região Nordeste.

Alguns dados relevantes para anos escolhidos do período 1995 a 2012 podem ser 
apresentados. Assinala-se que, entre os anos de 1995 e 2000, houve queda em termos reais 
dos recursos da política regional (FNE) no Nordeste de R$ 4,5 bilhões para R$ 1,8 bilhão, 
ao passo que os recursos da política setorial (BNDES) aumentaram de R$ 5,4 bilhões 
para R$ 7,4 bilhões. Os instrumentos de política social escolhidos não tiveram expressão; 
na verdade, o PBF ainda não havia sido criado, o BPC apresentava, já naquele ano, valor 
representativo, com montantes de R$ 2,3 bilhões em 2000 (em valores de 2012). A RMV, 
por sua vez, aportou R$ 1,4 bilhão nesse mesmo ano.

Os recursos totais, dados pelas três fontes analisadas, permaneceram em montante de 
R$ 9,9 bilhões (valores de 2012), em 1995, e de R$ 12,9 bilhões, em 2000. Nesses cinco 
anos de gestão de política de governo, à época, elementos relevantes para o desenvolvimento 
regional aumentaram seus níveis reais, porém ainda não com a intensidade significativa 
que se verá posteriormente. Contudo, como o PIB regional expandiu-se mais velozmente 
em termos reais, os valores observados de recursos para a região, como fração daquele PIB, 
tiveram importância aumentada de 2,9% para 3,3%, respectivamente, de 1995 para 2000.

A partir de 2005, como resultado de mudança de orientação das estratégias governa-
mentais em prol de maior ativismo fiscal, crescem simultaneamente os recursos da política 
regional, os do BNDES para empreendimentos produtivos e também os da política social, 
aqui, investigados.

Os instrumentos de política produtiva (regional e setorial) passaram anualmente de 
R$ 13,2 bilhões, em 2005, para R$ 31,6 bilhões, em 2010, e R$ 31,8 bilhões, em 2013. 
De outro lado, os recursos transferidos pelos três programas sociais analisados atingiram, 
em 2005, R$ 11,3 bilhões, em 2010, chegaram a R$ 17,9 bilhões e, em 2013, foram a 
R$ 23,4 bilhões. No seu conjunto, as três fontes de recursos financiaram o equiva-
lente a 5,5%, 8,6% e 9,1% do PIB regional, respectivamente, em 2005, 2010 e 2013. 

6. A RMV – que para ser acessada exigia a comprovação de um período mínimo de um ano de contribuições previdenciárias 
por parte do demandante – foi substituída pelo BPC após a Constituição Federal de 1988. Seus recursos vêm sendo 
paulatinamente reduzidos ao longo do período, os quais correspondem para a região Nordeste, em 2013, a valor próximo 
a R$ 700 milhões. 
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Passou-se de um esforço de aplicação de recursos da ordem de R$ 24,5 bilhões, em 2005, 
para R$ 55,2 bilhões, em 2013.

A partir da referência aos dados permite-se entender que, das três fontes de recursos 
federais, aquelas relacionadas com políticas não explicitamente regionais tendem a ter 
relevância mais pronunciada. Isso foi verdadeiro em 1995 e 2000 quando os recursos do 
FNE foram inferiores aos do BNDES. Foi verdadeiro também nos anos subsequentes 
de 2005, 2010 e 2013 quando o funding do FNE expandiu-se, mas as outras fontes federais 
(setorial e social) apresentam-se mais expressivas.

4 CONCLUSÕES 
Buscou-se neste texto organizar e integrar em um esquema analítico ações e instrumentos 
do governo federal com orientações explícitas ou não sobre o desenvolvimento regional. 
Ao fazer isso, foi sugerida a existência de um padrão recente de intervenção governamental, 
o qual deve ser visto por uma parte estrutural (definida por preceitos constitucionais) e outra 
conjuntural (definida por escolhas específicas de administração de governo). 

Sobre seu componente estrutural viu-se que as forças do arranjo federativo consagrado na 
Constituição federal de 1988 favorecem, entre 2000 e 2013, o aumento do bem-estar dos 
cidadãos na região Nordeste, entretanto, com intensidade insuficiente de recursos tributários 
para promover a equiparação da região com os padrões médios nacionais. 

O componente conjuntural, de outro lado, cresceu de importância, sendo mais forte no 
final do período analisado (em 2010 e 2013) que no início da década. Nesse componente, o 
governo federal promoveu e facilitou a atuação de volumes crescentes de recursos advindos 
dos aportes feitos ao BNDES para as políticas produtivas, do FNE para a política regional 
e de recursos orçamentários para a política de transferências de renda a famílias na forma 
de PBF, BPC e RMV.7

Os impactos regionais desses três grupos de recursos mobilizados pelo governo federal 
são consideráveis. Corresponderam em 2013 a 9,1% do PIB regional do Nordeste quando, 
em 2000, eram de apenas 3,4% do PIB. Observando-se que o componente conjuntural ou 
discricionário do sistema federal de transferências inter-regionais é que mais foi expandido 
entre 2000 e 2013, um leque amplo de questões teóricas e empíricas se abre para o enten-
dimento das razões pelas quais isso ocorreu. 

O estudo concentrou-se mais detidamente em análise empírica para a região Nordeste, 
contudo ele apresenta elementos relevantes para a compreensão da natureza geral da 
intervenção governamental federal recente, bem como a constatação de êxitos, fracassos e 
interrupções na constituição de uma ação transformadora sobre as iniquidades territoriais 
brasileiras. Esforços adicionais podem ser dirigidos para a mensuração das mesmas variáveis 
(e de outras que puderem ser acrescentadas), aqui apresentadas, para os casos das demais 
macrorregiões e estados do país, o que permitirá, sem sombra de dúvida, uma visão de 
conjunto das magnitudes finais de recursos transferidos pelo governo em cada região.

7. Deve estar esclarecido que aqui não se pretendeu ser exaustivo, com relação à explicitação e incorporação na análise, do 
conjunto amplo de fontes de financiamento utilizadas pelo governo federal com rebatimentos territoriais muito evidentes. 
Algumas delas, de grande vulto, como o programa Minha Casa, Minha Vida operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, 
ou mesmo a política agrícola nacional cujo agente financiador público é o Banco do Brasil não estão aqui presentes apenas 
por falta de dados regionalizados. 
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