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A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
DO NORDESTE: PASSADO E PRESENTE 
EM BUSCA DE CONVERGÊNCIA

Luciléia Aparecida Colombo1

Esta nota pretende realizar uma análise simplificada da atuação da Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ao longo dos anos, com enfoque em seu papel nos 
dias atuais. Tal abordagem permite esboçar algumas hipóteses para a compreensão de quais 
fatores contribuíram para tal mudança. 

Inicialmente, a Sudene foi criada em 1959 pela Lei no 3.692, por meio de uma proposta 
oriunda do Executivo Federal, na figura do presidente Juscelino Kubitschek, em que ela era 
subordinada diretamente à Presidência da República. Foi inspirada na experiência da Cassa 
per il Mezzogiorno, na Itália, que buscava solucionar o histórico problema das desigualdades 
entre as regiões Norte e Sul daquele país. 

Além disso, a criação da Sudene representou um avanço para o federalismo brasileiro 
em moldes cooperativos, ao propor um planejamento regional que priorizasse a projeção 
dos problemas regionais nordestinos para o centro político e nacional das grandes decisões. 
Sua vinculação direta à Presidência da República demonstra a maturidade institucional que 
possuía naquele momento, visando, sobretudo, ao ataque às elites regionais, por meio da 
diminuição do poder oligárquico rural, ao mesmo tempo em que fortalecia politicamente 
os governadores nordestinos, conferindo-lhes um protagonismo político dentro do processo 
decisório. A composição do Conselho Deliberativo (Condel) da superintendência expressava 
essa preocupação e as decisões eram tomadas em conformidade com todos os governadores 
e representantes do Executivo Federal. Neste sentido, a cooperação subnacional era forta-
lecida em decorrência de um arranjo institucional que, além de garantir a transparência e 
accountability, também permitia que todas as demandas fossem captadas. 

Grande parte das preocupações contidas nos objetivos da Sudene estava em conexão 
direta com os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

1. Doutora em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Pesquisadora-associada na Diretoria de 
Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
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Nordeste (GTDN), convocado por Juscelino Kubitschek para estudar a região. Os principais 
objetivos do GTDN e que se tornaram, posteriormente, diretrizes da Sudene, podem ser 
resumidos, grosso modo, em quatro pontos principais: i) criação de um centro produtivo no 
Nordeste, por meio da industrialização; ii) transformação da economia agrícola, objetivando 
a garantia de alimentos centros urbanos e rurais; iii) transformação da zona semiárida, a fim 
de que a prevalência das secas fosse mais controlada; e iv) a promoção paulatina de terras 
úmidas do Maranhão, as quais seriam incorporadas à economia regional. 

Entretanto, as atribuições relacionadas ao papel da Sudene foram alteradas substan-
cialmente ao longo do tempo. Atualmente, o papel da instituição divide-se em algumas 
frentes que se afastam das prerrogativas iniciais, acima descritas. Os objetivos atuais da 
superintendência são relacionados ao planejamento regional, por meio do qual a instituição 
propõe-se a atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável por intermédio do chamado 
Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), o qual pretende uma articulação  
federativa entre os planos nacionais, estaduais e locais. Porém, os objetivos deste plano  
são bem amplos, conforme apontaremos a seguir.

A primeira diretriz que o PRDNE pretende solucionar é relacionada à educação, cujos 
pontos subdividem-se em quatro objetivos. O primeiro deles é a erradicação do analfabetismo 
da população de 15 anos, por meio da ampliação do programa de educação de jovens e 
adultos (EJA) e da implantação de novos métodos pedagógicos, ajustados à realidade da 
região Nordeste. O segundo ponto é a melhoria da qualidade do ensino fundamental, 
com a inserção da inclusão digital aos alunos da educação básica, promovendo cursos de 
capacitação para professores e ampliando o acesso à educação para os alunos da área rural. 
Outro ponto abordado na diretriz educacional é a implantação e a universalização do ensino 
médio associado ao ensino profissionalizante, além de fomentar o acesso à educação superior. 
Em relação à educação superior, o PRDNE propõe a ampliação de cursos na modalidade a 
distância, tendo como prioridade as particularidades do mercado nordestino (Brasil, 2011).

Uma segunda diretriz do chamado PRDNE é o fomento da competitividade do setor 
produtivo regional, principalmente por meio do fomento dos arranjos produtivos locais e da 
modernização da produção, a qual traria novos postos de trabalho para a região Nordeste.  
Além disso, esta diretriz contempla os investimentos em tecnologia, principalmente por inter-
médio da Lei de Inovação, estimulando no empresariado nordestino uma cultura inovadora.  
Os setores priorizados neste novo modelo seriam: nanotecnologia, fármacos, energias renováveis, 
tecnologia da informação e inovação, reordenando o parque produtivo industrial a partir do apoio 
à competitividade. Todos estes pontos alinhavam-se com o fortalecimento das micro e pequenas 
empresas, fortalecendo o associativismo e o empreendedorismo (Brasil, 2011).

A terceira diretriz na qual a Sudene apoia-se atualmente é a promoção de uma infraestrutura 
física de transportes, priorizando também o setor energético, e no investimento a pesquisas 
de fontes renováveis de energia, aproveitando o potencial da região. Além disso, nesta terceira 
diretriz, a Sudene ainda pretende difundir o acesso aos serviços de telecomunicações, aumentando, 
concomitantemente, o acesso à internet, democratizando o conhecimento para a população 
local. Também se pretende ampliar as rodovias federais da região, além do fortalecimento do 
setor aéreo (Brasil, 2011).
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A quarta diretriz do PRDNE é relacionada ao desenvolvimento sustentável, aprimorando 
os instrumentos de controle da poluição, elaborando diagnósticos para o conhecimento da 
região, por meio de um mapeamento completo, por intermédio de um Plano Regional de 
Ordenamento Territorial (PROT). Nesta diretriz também é incluído o melhoramento dos 
resíduos sólidos, a recuperação de áreas degradadas, a redução do efeito estufa, entre outros 
pontos (Brasil, 2011).

A quinta diretriz que a Sudene propõe-se a realizar é a transformação da cultura 
nordestina para o fomento do turismo regional, criando um portal de turismo na região, 
resgatando o saber local, o fortalecimento das festas populares, a ampliação de acesso  
às manifestações culturais, por meio da ampliação da inclusão digital também no campo 
da cultura (Brasil, 2011).

A sexta diretriz do PRDNE diz respeito ao federalismo, com a intenção de forta-
lecer estados e municípios, por meio de planos de carreiras para os servidores públicos, 
proporcionando, ademais, a formação de consórcios públicos, favorecendo ações que 
promovam a integração e a participação popular. Esta diretriz vai de encontro ao passado 
glorioso da Sudene, responsável por pensar a região Nordeste a partir do consenso de 
todos os governadores de estado (Brasil, 2011).

Todas estas diretrizes estão previstas para serem realizadas pela Sudene atualmente, 
por intermédio do chamado PRDNE, o qual seria implantado por meio de um modelo de 
governança desenhado conforme figura 1.

FIGURA 1
Modelo de governança do PRDNE
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Este modelo está baseado em três fluxos principais. No primeiro, denominado informação 
gerencial sobre o andamento e a conformidade dos programas, ações e projetos que compõem 
o plano, por meio da revitalização do Condel e do fomento aos Fóruns de Movimentos 
Sociais. Este fluxo seria o responsável pela organização das informações relacionadas à região,  
bem como de seus problemas mais urgentes. O segundo fluxo, denominado informação 
sobre o comportamento dos indicadores socioeconômicos que definem o macroambiente do plano,  
prevê a criação de uma rede de pesquisas para aprimorar os instrumentos de monitoramento 
e avaliação das políticas empreendidas na região. 

A partir destes dois fluxos descritos, a Sudene poderia fomentar estratégias para o 
desenvolvimento. Diz textualmente o PRDNE:

os dois fluxos de informação se materializam na forma de proposições a serem submetidas à decisão 
do Conselho Deliberativo e de um Relatório de Acompanhamento que sintetiza os principais 
avanços e entraves do plano. A partir desses insumos, o Conselho Deliberativo determina ações 
corretivas para superar os entraves e ações de reforço daquelas iniciativas que logram êxito.  
A Sudene acompanha a adoção das decisões emanadas pelo Conselho Deliberativo pelos órgãos 
executores (Brasil, 2011, p. 42).

Além da implementação do PRDNE, a Sudene propõe-se atualmente a gerir o Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), cuja finalidade é: “assegurar recursos para a 
realização de investimentos na área de atuação da Sudene, em infraestrutura e serviços 
públicos e em empreendimentos produtivos com grande capacidade germinativa de novos 
negócios e novas atividades produtivas” (Brasil, 2017). Os setores beneficiados pelo FDNE 
seriam os seguintes: infraestrutura e serviço público. 

O porte dos empreendimentos varia, dependendo de características próprias, conforme 
aponta a própria Sudene.

Porte do empreendimento: 

Empreendimentos localizados no Semiárido e/ou nas Regiões Integradas de Desenvolvimento – Rides:

(a) implantação: empreendimentos com investimentos totais iguais ou superiores a R$ 20,0 milhões.

(b) modernização, ampliação e diversificação: empreendimentos com investimentos totais iguais 
ou superiores a R$ 15,0 milhões.

Projetos localizados nas demais áreas:

(a) implantação: empreendimentos com investimentos totais iguais ou superiores a R$ 30,0 milhões.

(b) modernização, ampliação e diversificação: empreendimentos com investimentos totais iguais 
ou superiores a R$ 25,0 milhões (Brasil, 2017).

Neste sentido, as prerrogativas assumidas pela Sudene atualmente são vastas, fluidas e 
com uma série de objetivos que se afastam, sobremaneira, de um programa que contemple 
de forma objetiva quais são suas verdadeiras linhas de atuação, frente aos recursos financeiros 
disponíveis. Neste sentido, a pesquisa pretende um aprofundamento sobre os principais 
pontos concretizados pela Sudene frente aos objetivos delineados até o presente momento. 
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