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INTRODUÇÃO
Aristides Monteiro Neto1

Esta obra dá continuidade aos estudos e debates sobre o desenvolvimento regional 
brasileiro no século XXI iniciados na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea em 2014, que tiveram sua primeira publicação 
e divulgação no formato de livro em 2017, sob o título Desenvolvimento Regional 
no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas. Naquele momento, pudemos mobilizar 
dezessete pesquisadores de institutos de pesquisa e universidades das cinco Grandes 
Regiões brasileiras para apresentar um painel das transformações socioeconômicas 
e institucionais mais evidentes.

Neste segundo volume, as questões investigadas decorrem muito proximamente 
das inquietações surgidas no âmbito das relações institucionais, já de longa data, 
entre o Ipea e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), as quais se 
baseiam em parcerias mútuas para a realização de pesquisas orientadas para o 
desenho, a implementação e a avaliação de políticas regionais. Cada capítulo expressa 
resultados de problemas e preocupações debatidos no âmbito desse proveitoso 
engajamento institucional.

Motivou a série de estudos aqui disponibilizada a necessidade de elaboração 
de um mapa ou roteiro dos fenômenos mais representativos para o entendimento 
da transformação e da reconfiguração da ocupação do território brasileiro nestas 
décadas iniciais do século. Em seu primeiro volume, publicado em 2017, falou-se 
sobre o objetivo do trabalho, que deve ser observado como uma

reflexão dos esforços sobre desenho e implementação de políticas, sobre acertos e 
desacertos das estratégias criadas com vistas à construção da mudança estrutural 
necessária para elevar possibilidades e oportunidade de desenvolvimento em regiões 
de retraso socioeconômico.2 

Os avanços investigativos apresentados no primeiro volume abriram fendas 
e novas possibilidades de trabalho, as quais agora são esmiuçadas.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.
2. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29412:desenvo
lvimento-regional-no-brasil-politicas-estrategias-e-perspectivas&catid=400:2017&directory=1>.
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Naquele cenário, vários balanços foram apresentados sobre uma realidade regional 
brasileira bem heterogênea, simultaneamente impactada por dinâmicas econômicas 
internacionais (regiões com o crescimento induzido pela demanda mundial de 
commodities agrícolas e minerais), bem como por dinâmicas internas do mercado nacional 
provenientes da atuação governamental na forma de investimentos infraestruturais e 
de ampliação do crédito público para empreendimentos produtivos. Avaliações de 
trajetória e mudança estrutural na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, além 
de estudos setoriais (ampliação do ensino superior, royalties do petróleo) e estaduais 
(transformações no Pará, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul), compuseram um 
painel diversificado de leituras sobre o quadro recente brasileiro.

Neste volume, os estudos continuam a se perguntar sobre as orientações 
territoriais predominantes no país; se as novas dinâmicas identificadas têm gerado 
mudança qualitativa no nível de desenvolvimento das regiões; se as disparidades 
regionais apresentam sinais de redução; ou, ainda, se processos de reversão da 
desconcentração mantêm-se em curso. Optamos por organizar os estudos em duas 
partes, com o propósito de sugerir um caminho de aproximações analíticas delineado.

Na primeira parte, chamada Reconfigurações demográficas e produtivas no 
território, os textos se preocupam em apresentar elementos de grande significado 
para a trajetória de reconfiguração territorial do país. Inicialmente, o capítulo 
sobre a Dinâmica demográfica brasileira recente: padrões regionais de diferenciação, 
conduzido por Roberto Luiz do Carmo e Kelly Camargo, especialistas em 
demografia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mapeia as 
transformações populacionais recentes – taxas de fecundidade total, de mortalidade, 
de crescimento populacional e saldo migratório – por Grande Região e Unidade da 
Federação (UF) e, adicionalmente, se dedica a mensurar e avaliar a forma da transição 
demográfica por meio do conceito de bônus demográfico calculado para cada UF.  
O estudo não se detém apenas na verificação das alterações populacionais; na verdade, 
procura associar tais transformações ao perfil de demanda por políticas públicas 
fundamentais que se modifica em razão da estrutura demográfica prevalecente.

Os autores demonstram a transição demográfica brasileira, período em que 
a taxa de natalidade é superior à de mortalidade e a população total se expande 
em valores absolutos, em função da melhoria da qualidade de vida e dos efeitos 
de uma urbanização mais intensa. Essa transição demográfica implica o fenômeno 
do envelhecimento da população, em que a proporção de adultos (pessoas entre 
15 e 59 anos) e de idosos (pessoas acima de 60 anos) se torna majoritária no total 
da população. Os dados mais recentes, do censo demográfico de 2010, apontaram 
que a população total deverá crescer até, mais ou menos, a década de 2040, a partir 
de quando deverá apresentar um movimento de declínio absoluto da população.
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Ainda nesse capítulo, o fenômeno geral para o Brasil é devidamente perscrutado 
para as Grandes Regiões e para as UFs, propiciando um quadro mais diversificado 
e complexo das transformações demográficas ao longo do território nacional. 
O interesse nesse mapa estadual está em suas implicações para a elaboração e a 
avaliação de políticas regionais. O estudo organiza evidências para a compreensão 
de “tempos” demográficos específicos para as regiões e os estados brasileiros, os 
quais impactam diferentemente a demanda por políticas públicas.

Em regiões mais adiantadas em termos de envelhecimento da população, 
a demanda por educação infantil, por exemplo, tende a diminuir e, nos níveis 
técnicos e superior, a aumentar. Em contrapartida, também na saúde, a demanda 
por serviços para idosos tende a se fazer mais presente. A demanda por infraestrutura 
urbana, saneamento, transportes etc. se intensifica e adquire contornos diversos de 
acordo com a posição da região ou do estado no processo de transição demográfica.

Na perspectiva estadual do fenômeno, o primeiro estado a apresentar sinais de 
perda de população é o Rio Grande do Sul, que, segundo o estudo, deverá ocorrer 
já na década de 2020. No quadro geral, são as UFs das regiões Sul e Sudeste que 
se apresentam à frente da transição demográfica, como resultado de taxas muito 
baixas de fecundidade. Nas regiões-alvo de políticas regionais explícitas – Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste –, o processo de envelhecimento se apresenta mais lento, 
o que significa que as políticas públicas ainda são necessárias muito mais para os 
grupos etários jovens que para os idosos.

No segundo capítulo, Perfil e dinâmica das desigualdades regionais do Brasil em 
territórios industriais relevantes, escrito pelos pesquisadores da Dirur/Ipea Aristides 
Monteiro Neto, Raphael de Oliveira e Silva e Danilo Severian, a preocupação está 
na avaliação da nova configuração da indústria brasileira no território. Os autores 
utilizam a abordagem de aglomerações industriais relevantes (AIRs) – microrregiões 
geográficas (MRGs) com mais de 10 mil empregos industriais –, inicialmente 
utilizada por Diniz (1993),3 sobre o padrão regional de desconcentração industrial. 
Dialogando diretamente com este autor e com vários outros subsequentes que 
também se orientaram pelo conceito de AIRs, os autores empreendem uma 
atualização do debate e apresentam evidências para o período de 1995 a 2015 para 
o emprego industrial em MRGs brasileiras.

Esse estudo deve ser compreendido no sentido amplo do debate sobre a 
desindustrialização brasileira e suas metamorfoses no período atual. De início, apresenta 
a continuidade da expansão do emprego industrial em meio à perda de substância da 
indústria: redução da participação da indústria no valor acrescentado bruto (VAB) 
nacional. Entretanto, a despeito da perda de importância relativa da indústria no 

3. Diniz, C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Revista Nova 
Economia, v. 3, n. 1, p. 35-64, 1993.
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VAB e no produto interno bruto (PIB) nacional, o emprego industrial – da indústria 
de transformação e da extrativa – das AIRs ampliou-se de 3,9 milhões em 1995 para 
6,3 milhões em 2015. Constatou-se também a continuidade da desconcentração regional 
relativa das AIRs. Em 1995, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste detinham 
28,8% do total nacional. Passadas duas décadas, em 2015, a porcentagem ampliou-se 
para 36,7%. Entre 1995 e 2015, surgiram 75 novas AIRs no país, com 24 delas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Analisando as características de emprego e o valor adicionado da indústria das 
AIRs segundo o tamanho de emprego industrial, o estudo apontou para a localização 
de 55,4% dos empregos industriais nos grupos com mais de 50 mil empregos, 
em 2015, respondendo por 60,1% do VAB total das AIRs. A indústria brasileira, 
portanto, tem como seu lugar estratégico de reprodução a localidade com o tamanho 
de empregos industriais relativamente alto. O tamanho da própria aglomeração 
industrial se tornou uma fonte de crescimento para atividades industriais diversas.

Os autores propuseram algumas inovações no tratamento das evidências sobre 
o emprego industrial. Lograram calcular aquilo que foi chamado de aglomerações 
industriais potenciais (AIPs), as quais são nada menos que aglomerações industriais 
com o nível de emprego entre 1.000 e 9.999 empregos industriais. Estão em uma 
escala abaixo das AIRs, mas são relevantes para orientar determinações da política 
regional em função de sua fragilidade produtiva e do mercado de trabalho.

O estudo conclui pela persistente redução das disparidades regionais na 
localização do emprego industrial – que ainda ocorre lentamente, entretanto.  
A discussão traz apoio à permanência, nos dias atuais, da tese de desconcentração 
concentrada de Diniz (1993), observada por este autor para o período de 1970 a 
1991. Demonstra-se, assim, que as forças que operam a favor da concentração e de 
campos aglomerativos para a indústria se apresentam muito relevantes no Brasil, 
trazendo, por conseguinte, preocupações para as ações da política regionais que 
visam à desconcentração.

Ao fim da parte I do livro, encontra-se o trabalho de Carlos Antônio Brandão, 
Dinâmicas e transformações territoriais recentes: o papel da PNDR e das políticas públicas 
não regionais com impacto territorial, professor do Instituto de Planejamento e Políticas 
Urbanas e Regionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ). 
Nesse estudo, há uma problematização exaustiva das políticas regionais explícitas e 
das não regionais com impacto territorial. O intuito foi obter um quadro referencial 
de políticas públicas, entre 2000 e 2015, de forte ativismo governamental, com 
rebatimentos no território, e de grande interesse para os estudos do desenvolvimento 
regional brasileiro.

São muitos os registros relevantes para a dimensão regional do desenvolvimento 
apresentados nesse capítulo, e alguns merecem destaque. Nestas décadas iniciais 
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do século XXI, impactaram mais fortemente o território brasileiro as políticas 
sociais – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Sistema Único de Saúde (SUS) 
e Programa Bolsa Família – e setoriais – Minha Casa Minha Vida, expansão de 
campi universitários e institutos federais de educação superior – que propriamente a 
política regional (Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR) e seus 
recursos (os fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do 
Centro-Oeste – FNO, FNE e FCO). Além disso, faz-se presente a emergência de 
diversas dinâmicas territoriais em subespaços decorrentes dos impulsos da demanda 
mundial por commodities agrícolas no Cerrado do Centro-Oeste e do Nordeste e por 
commodities minerais no Pará, em Goiás e em Minas Gerais. Por fim, a emergência 
de dinâmicas motivadas por orientações governamentais, como os investimentos 
em infraestrutura (usinas hidrelétricas no Pará e em Roraima e transposição do rio 
São Francisco, beneficiando vários estados do Nordeste); a construção da ferrovia 
Transnordestina (beneficiando vários estados do Nordeste); e a implementação da 
refinaria de petróleo e gás em Suape, em Pernambuco.

O texto assinala apreensões relacionadas à exaustão do ciclo de crescimento 
econômico entre 2003 e 2014 e expectativas para o horizonte próximo. Vale a pena 
registrar algumas mais relevantes.

Sobre o perigo da reconcentração produtiva:

se o Estado não promove políticas públicas com ousada intencionalidade, colocam-se 
com maior vigor processos de reconcentração espacial, pois as vantagens locacionais, 
as externalidades positivas e os efeitos aglomerativos do Sul-Sudeste são marcantes, 
atrativos e cruciais para a tomada de decisão privada de realização de inversões de 
capital. (...) A montagem de novas plantas (greenfields) industriais que requerem 
escala e densidade urbanas e econômicas tende a ser realizada no Centro-Sul, o que 
indica que estaríamos caminhando para um novo ciclo de reconcentração espacial 
da produção, da renda e da geração de empregos de qualidade.4 

Sobre a permanência de limitações nos mercados regionais menos desenvolvidos:

o que ficou patente no período 2003-2015 foram os colossais constrangimentos 
do padrão de alta concentração de renda e baixo acesso à riqueza e à propriedade 
(sobretudo da terra, rural ou urbana), que restringe sobremaneira os mercados 
regionais de consumo e produção e cria barreiras enormes ao avanço de um tecido 
produtivo e empresarial mais endógeno nas regiões menos desenvolvidas. (...) Mesmo 
para os bens-salário, como alimentos, bebidas, confecções e calçados, os mercados 
regionais muitas vezes não tiveram economia de escopo ou de escala para competir 
com os produtos ofertados por empresas extrarregionais, principalmente no caso 
do Sul-Sudeste.5 

4. Ver o capítulo 3 deste livro.
5. Ver o capítulo 3 deste livro.
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Sobre possíveis alterações em objetivos da política regional (PNDR):

é necessário aprimorar os critérios de concessão de financiamentos dos fundos, 
ampliando sua seletividade geográfica e setorial, bem como as contrapartidas dos 
beneficiados (inovação, comprometimento com práticas sustentáveis e/ou de exploração 
do potencial da biodiversidade das regiões e articulação com universidades para 
pesquisa e desenvolvimento – P&D). (...) Esse ponto é crucial para a transformação 
das estruturas produtivas das regiões em desvantagem, buscando evitar ou minorar 
os problemas advindos dos vazamentos inter-regionais de renda.6

O texto convida o leitor a uma reflexão sobre as orientações que precisam 
ser construídas na PNDR nos dias atuais depois de toda essa etapa de ativismo 
governamental. Quando as políticas setoriais têm sido mobilizadas para o atendimento 
de demandas prementes da população, a política regional deve ser repensada para dar 
contribuições a áreas, setores e pessoas não cobertos por essas políticas.

Não é o caso de entender que a política regional não seja necessária, mas de pensar: 
o que cabe à política regional (explícita) fazer neste início do século XXI? Com 
as políticas sociais e de infraestrutura levadas a cabo, como ficaram os vínculos  
inter-regionais e a capacidade endógena das regiões de potencialmente responderem 
aos desafios colocados pelas novas dinâmicas socioeconômicas do novo século? 7

A parte II do livro, Instituições e instrumentos de políticas regionais: reavaliações 
e proposições, é dedicada a estudos de temas relacionados a instituições e políticas 
regionais. Seus capítulos podem ser lidos como aportes instrumentais para a 
política regional. No seu primeiro capítulo, As instituições de desenvolvimento 
regional em Portugal, Espanha, Itália e França: aproximações e distanciamentos, a 
cientista política Luciléia Aparecida Colombo, da Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), realizou um mapeamento de estruturas institucionais voltadas para o 
desenvolvimento regional em países europeus selecionados. O interesse imediato 
foi cotejar modelos e funções institucionais consagrados e gerar insights para a 
modernização de papéis das instituições regionais brasileiras ligadas ao atual MDR.

Os conceitos de isomorfismo e dependência de trajetória (path dependence), 
próprios das teorias institucionalistas, foram discutidos e se tornaram orientadores 
do estudo. No primeiro caso, o interesse foi entender como as experiências nacionais 
europeias dos anos 1950 a 1980 foram paulatinamente se transmutando a partir 
da construção do projeto da União Europeia. Desde o início da década de 1990, 
quando o projeto europeu tomou forma definitiva, as instituições nacionais em 
cada país passaram a convergir em seus formatos institucionais para os interesses 
comuns do bloco europeu. Elas se tornaram mais parecidas ou isomorfas em 

6. Ver o capítulo 3 deste livro.
7. Ver o capítulo 3 deste livro.
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função dos estímulos para a obtenção de recursos das políticas regionais e setoriais 
da União Europeia.

Na segunda perspectiva, a da dependência da trajetória, o estudo tentou 
compreender se as instituições nacionais nos países escolhidos assumiam uma 
trajetória de mudança incremental ao longo do tempo, em resposta a transformações 
no contexto político ou socioeconômico, ou, pelo contrário, se houve a presença, por 
alguma razão, de mudanças abruptas ou disruptivas. Com foco na identificação de 
que forças da mudança institucional, portanto, se tornaram majoritárias no projeto 
europeu e que razões e circunstâncias concorreram para os resultados observados, 
a investigação permitiu descortinar provocações sugestivas sobre quais trajetórias e 
sob que estímulos se poderia induzir a transformação de algumas das instituições 
nacionais, como as superintendências regionais, para aumentarem seu impacto 
sobre o desenvolvimento das regiões onde atuam.

Com orientações distintas, as experiências dos quatro países apontaram para 
a força do projeto de coesão da União Europeia, o qual produziu, pela indução 
de recursos passíveis de disponibilização, um forte mimetismo institucional. As 
instituições nacionais se tornaram cada vez mais aderentes às regras e aos estímulos 
do projeto continental comum e se engajaram firmemente na elaboração e na 
implementação do modelo de políticas regionais do bloco.

O segundo capítulo da parte II, por sua vez, apresenta uma atualização dos 
parâmetros temporais da tipologia territorial utilizada pela PNDR como referência 
para sua atuação. A investigação, intitulada Proposta de atualização das tipologias da 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR): nota metodológica e mapas 
de referência, foi realizada por Fernando Cezar de Macedo e Leonardo Rodrigues 
Porto, do Instituto de Economia (IE) da Unicamp, e traz a tipologia territorial 
da PNDR, cujos parâmetros estavam calibrados para a dinâmica da década de 
2000, para o período mais recente, de 2002 a 2014. Neste sentido, recalcula e 
reclassifica as MRGs segundo as categorias previstas na política: alta renda, baixa 
renda, dinâmicas e estagnadas. Constituem, portanto, os resultados desse trabalho 
na primeira atualização da tipologia da dinâmica econômica microrregional desde 
a sua introdução, com a primeira versão da PNDR, em 2007.

O objetivo do estudo foi prover o antigo Ministério da Integração Nacional 
(MI), hoje MDR, de instrumentos válidos para a avaliação da PNDR. Assim, foram 
apresentadas evidências de alterações significativas, no período em relevo, no nível 
de rendimentos e do PIB per capita das MRGs – e, portanto, mudanças na posição 
dessas microrregiões dentro da tipologia. Os resultados gerados se consubstanciam 
em elementos práticos para a tomada de decisão sobre áreas prioritárias para a 
atuação dos fundos constitucionais de financiamento e para a aplicação de programas 
e projetos financiados pelo orçamento próprio do ministério.
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Entre os achados do esforço investigativo, os autores demonstraram que 
o grupo das MRGs de alta renda respondeu, em 2014, por 73% do VAB total 
das MRGs. O grupo das dinâmicas, por seu turno, respondeu por 9,6%; o das 
estagnadas, por 14,1%; e o das de baixa renda, com apenas 3,3%. Sabe-se que 
o grupo das MRGs de alta renda não é alvo da política regional, ficando para as 
demais regiões a preocupação prioritária das ações do ministério. Na perspectiva 
setorial, os dados apresentados também são inquietantes, pois 70,9% do VAB da 
indústria e 80,4% do VAB de serviços são produzidos nas áreas de alta renda. As 
atividades são mais bem distribuídas apenas na agropecuária: alta renda com 34,2%; 
estagnadas com 36,3%; dinâmicas com 19,4%; e baixa renda com 10,1% do total.

Por fim, o estudo pôde mensurar e apontar, com enorme utilidade para a política 
regional, a existência de um número muito grande de municípios com a situação 
econômica diferente (e pior) daquela revelada pela MRG onde está classificado:

46,2% dos municípios do país receberiam classificação diversa da microrregião a que 
pertencem, sendo que um terço deles se encontraria em sub-regiões de alta renda, 
ficando, portanto, fora do espectro da PNDR.8

O significado dessa informação é que há, por exemplo, dentro de regiões 
consideradas de alta renda (fora do radar da PNDR), municípios de baixo 
crescimento, com perda de população ou, ainda, estagnados, os quais estão, 
entretanto, merecendo a atenção dos instrumentos da política.

Por fim, o capítulo de Carlos Brandão, As ausências e os elos faltantes das 
análises regionais no Brasil e a proposição de uma agenda de pesquisas de longo prazo, 
tem o propósito de elaborar uma agenda temática prioritária para o campo do 
desenvolvimento e das políticas regionais no Brasil.

Considerando como referências certas transformações nas políticas governamentais 
com impactos territoriais evidentes – ora via gastos públicos de forma ampla, ora pelos 
investimentos públicos e privados –, a elaboração de uma agenda de estudos (ou de 
trabalho) se faz relevante para a orientação de questões e temas aos quais o Ipea, como 
instituição de pesquisa, e o MDR, como órgão de execução e avaliação de políticas, 
deveriam ou poderiam se dedicar com mais atenção. Na introdução ao estudo, o autor 
afirmou apropriadamente o propósito do esforço analítico.

Pretendeu-se construir uma sistematização das pesquisas recentes produzidas pelo 
Ipea e por outras instituições que pudesse informar uma leitura territorial dos 
processos de transformação estrutural do desenvolvimento brasileiro recente nas 
dimensões urbana, regional, federativa e ambiental. Buscou-se, também, identificar 
as dinâmicas territoriais econômicas, populacionais e sociais mais significativas, 

8. Ver o capítulo 5 deste livro.
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evidentes e necessárias à correta compreensão do fenômeno territorial surgidas na 
última década no país.9

Para tal, o estudo realizou um esforço inovador de proposição de uma tipologia, 
ou recorte do tipo ideal, necessária para a percepção e a compreensão de fenômenos 
e da atuação governamental no território nas décadas de 2000 e 2010. Essa tipologia 
com cinco tipos de territórios, vinculados a cinco tipos de investimentos, foi 
desdobrada no seguinte.

1) Territórios tipo I: predominantemente impactados e (re)definidos pela demanda 
mundial de commodities.

2) Territórios tipo II: predominantemente impactados e (re)definidos pelos 
investimentos realizados ou orientados pelo Estado em infraestrutura de transportes, 
energia etc.

3) Territórios tipo III: predominantemente impactados e (re)definidos pela força inercial 
dos fatores de aglomeração e de urbanização – litoral, regiões metropolitanas (RMs) 
e capitais – e das vantagens locacionais produtivas na rede urbana do Sul-Sudeste.

4) Territórios tipo IV: predominantemente impactados e (re)definidos pela implantação 
de investimentos pontuais, com tendência a se constituírem em polos isolados ou 
enclaves com baixa indução do entorno e da hinterlândia.

5) Territórios tipo V: predominantemente impactados e (re)definidos por impulsos 
das políticas sociais, melhorias das condições de vida e nos equipamentos sociais e 
ampliação do mercado interno de consumo.10

Seus tipos referenciais se mostraram úteis para identificar no território a ação 
governamental e as dinâmicas socioprodutivas a ele associadas. A ideia é mapear o 
que foi feito, o que está em curso e não foi completado e o que ainda está por fazer. 
Neste sentido, os “tipos” organizam, para a execução de política regional, isto é, 
para o MDR, linhas de ação relativamente precisas e orgânicas. No estudo, algumas 
preocupações se apresentam recorrentes a merecer destaque no rol das atividades 
da agenda regional. Elas se ligam a problemas de implementação de políticas no 
território relacionados a falhas de coordenação setorial dos investimentos, de um 
lado, e a falhas de coordenação federativa na execução das políticas, de outro.

Na visão construída sobre os territórios, foi possível identificar a força 
aglomerativa da área tradicional de ocupação do país – a sua franja atlântica 
litorânea – e como movimentos de população e de investimentos privados ainda 
se localizam preferencialmente nela. Identificou-se também, no entanto, a maneira 
como o planejamento governamental foi capaz de iniciar a implementação de 
poderosas infraestruturas de energia, transportes e engenharia hídrica em porções 

9. Ver o capítulo 6 deste livro.
10. Ver o capítulo 6 deste livro.
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do território das regiões Norte e Nordeste, proporcionando, assim, a criação de 
eixos de desconcentração produtiva.

Naturalmente, a tipologia também apresenta limitações explicativas, as quais 
devem ser compensadas com estudos adicionais. Ela possibilitou, contudo, a 
construção de um veio analítico encadeado e concatenado com temáticas prioritárias 
para a investigação e a atuação da política de desenvolvimento regional no país.

No seu conjunto, o livro intenciona disponibilizar para a comunidade 
acadêmica e de governo abordagens e interpretações de fenômenos em curso no 
campo do desenvolvimento territorial brasileiro. Entendeu-se pertinente conferir 
um melhor ajuizamento à atual dinâmica demográfica e seus padrões regionais como 
dimensão crucial de quaisquer encaminhamentos para a política regional – foi por 
essa razão que o capítulo referente abriu o debate no livro. Em seguida, trouxemos 
de volta à discussão um tema caro ao debate sobre concentração e desconcentração 
regional, que é a sua dinâmica produtiva industrial, no capítulo 2. Os vetores 
presentes nessa etapa das transformações produtivas ainda são conducentes à 
desconcentração, ou já se estaria em curso uma configuração territorial diversa? 
Fecha-se a parte I com uma reflexão compreensiva (capítulo 3) sobre o rumo e 
o sentido de, simultaneamente, várias dinâmicas territoriais associadas a vetores 
externos de crescimento (commodities) e a vetores internos, impulsionados pela 
expansão do mercado interno e pelo financiamento público dirigido.

A leitura atenta desses três capítulos permite ao leitor a atualização de padrões 
consolidados no desenvolvimento regional: i) a consolidação de uma trajetória 
diversa e de baixa intensidade das variáveis operando na demografia, em oposição 
ao longo período entre 1940 e 1980 de urbanização e natalidade muito aceleradas; 
ii) o envelhecimento da população brasileira, que, entretanto, não é homogêneo no 
território; iii) na dimensão produtiva, constata-se a continuidade do processo de 
desconcentração concentrada; e iv) a indispensável força da atuação governamental 
para apontar e criar novas trajetórias de investimentos, pela criação de pacotes de 
infraestrutura de elevado impacto regional.

Na parte II do livro, em seu capítulo 4, as contribuições se desdobram em 
importantes aportes para a discussão da mudança institucional e como esta pode 
servir a modificações desejadas em instituições do sistema do MDR. Estímulos em 
direção ao isomorfismo institucional deram certo na política de coesão regional 
europeia, uma vez que países naquele continente que aderiram, paulatinamente, às 
regras, ao modelo e aos incentivos do bloco viram suas instituições se aproximarem 
do modelo proposto para a totalidade da União Europeia. Em seguida, no capítulo 5, 
apresentou-se uma contribuição concreta para a robustez de elementos de avaliação de 
políticas: a atualização temporal da tipologia territorial de referência para a PNDR. 
E, por fim, no capítulo 6, exibiu-se uma agenda de temas e preocupações para a 
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política regional realizada. Este livro tornou-se, assim, um guia referencial para a 
investigação de dinâmicas produtivas em curso, bem como da atuação governamental 
em territórios de interesse da política pública, seja esta explicitamente regional ou não.

Com mais esta obra, feita a várias mãos e sob uma constante discussão teórica 
e metodológica, o Ipea espera oferecer à comunidade acadêmica e governamental 
contribuições para o aprimoramento de políticas regionais no país.

Boa leitura!




