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1 INTRODUÇÃO

Em 2014, completaram-se dez anos do lançamento da proposta da Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR) pelo Ministério da Integração Nacional 
(MI), somente institucionalizada em 2007, pelo Decreto no 6.047, de 22 de fevereiro 
de 2007.1 Ressalte-se que Araújo (1999), uma das pessoas mentoras e à frente da 
criação dessa política, iniciou a discussão sobre a necessidade, a possibilidade e a 
pertinência de formular e implementar a PNDR no Brasil já na década de 1990. 
Tal política tem sido aprimorada tanto do ponto de vista da maior disponibilida-
de de recursos quanto do de termos institucionais/legais. Avaliações recentes têm 
indicado como lacuna a inexistência de processo contínuo de monitoramento e 
avaliação da PNDR. A discussão realizada neste capítulo direciona-se para isso e 
tem o objetivo de apresentar, inicialmente, proposta de avaliação continuada dos 
instrumentos dessa política.

Para esse fim, foi realizada parceria técnica entre o Ipea e o MI em 2013, por 
meio do Acordo de Cooperação Técnica no 19/2013 e do Termo de Cooperação 
para Descentralização de Créditos no 31/2013. Entre as ações a serem realizadas 
até o fim de 2014, constam o desenvolvimento de metodologia de avaliação 
continuada dos instrumentos da PNDR e o aperfeiçoamento do Observatório 

1. A Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) pode ser dividida em duas fases. A I PNDR – que vigorou 
entre 2003 e 2011 – e uma nova versão, denominada de II PNDR – de 2012 até o momento –, que inclui melhorias 
advindas da experiência anterior. A II PNDR ainda está em processo de institucionalização via projeto de lei. Ressalte-se 
que este capítulo não tem a intenção de fazer balanço exaustivo da PNDR desde 2003. Isso pode ser encontrado em 
outros documentos (Brasil, 2012; IICA e Brasil, 2003).
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do Desenvolvimento Regional (ODR).2 Portanto, este capítulo tem o intuito 
de discutir a proposta de avaliação continuada dos instrumentos explícitos da 
política, a ser apresentada pelo Ipea.

Na segunda seção, serão apresentados os instrumentos que buscam opera-
cionalizar a PNDR e têm como objetivo atrair e incentivar investimentos do setor 
produtivo para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a fim de dinamizar 
suas economias, gerar novos postos de trabalho e incrementar a renda. Alguns dos 
instrumentos vigentes na política, contudo, foram criados em período anterior – 
ainda sob o signo das políticas regionais de desenvolvimento – e vêm tendo seu 
marco legal modificado e aprimorado desde a década de 1970, para que possam 
cumprir seus objetivos e estimular empreendimentos nas regiões especificadas e 
nos setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional. 

Na terceira seção, é feita breve análise do montante de recursos disponíveis 
para cada um desses instrumentos da PNDR. A quarta seção apresenta resenha dos 
resultados de avaliações de impacto dos fundos constitucionais de desenvolvimento. 
Essa apresentação é organizada inicialmente pela data de publicação das avaliações 
e pelos métodos utilizados nestas. O extenso número de trabalhos apresentados 
ao longo da exposição demanda agrupamento ainda mais fino pelo ambiente 
institucional de origem dos trabalhos: academia, Ipea, Banco do Nordeste (BNB) 
e Banco da Amazônia (Basa). A organização dos resultados por região e período 
de análise revela coerências entre diversos trabalhos e incoerências que poderão 
se tornar objetos de estudo em avaliações futuras. A quinta seção deste capítulo 
detalha a proposta de avaliação continuada da referida política. A última seção 
conclui o capítulo, ao fazer um breve resumo da proposta.

2 O FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

A economia brasileira caracteriza-se pela existência de marcantes diferenças regio-
nais, oriundas de trajetórias e estruturas específicas concernentes à formação de 
cada região. Nesse sentido, o Estado brasileiro constituiu uma série de políticas 
de desenvolvimento regional desde o início do século XX, para amenizar crises 
nas regiões menos dinâmicas do país, como as secas do Nordeste – por meio 
do Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) – e o declínio do 
ciclo da borracha na Amazônia – com atuação da Superintendência do Plano de  
Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA). Posteriormente, em fins da década 

2. O projeto do Observatório do Desenvolvimento Regional (ODR) – também desenvolvido pelo Ipea junto ao Mi-
nistério da Integração Nacional (MI) – tem o intuito de formular indicadores sintéticos para o monitoramento das 
estratégias mais amplas da PNDR, que possui seis eixos setoriais de intervenção prioritária: i) educação e capaci-
tação profissional; ii) ciência, tecnologia e inovação; iii) desenvolvimento produtivo; iv) infraestrutura; v) desenvol-
vimento social e acesso a serviços; e vi) sustentabilidade. Entretanto, a discussão do monitoramento dessas estra-
tégias de articulação setorial da PNDR não é o foco deste capítulo. Para mais informações sobre o ODR, ver o site:  
<http://www.mi.gov.br/observatorio-do-desenvolvimento-regional>. 

http://www.ibge.gov.br/
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de 1950 – sob forte inspiração das proposições de política do Grupo de Trabalho para 
o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), as quais tinham por objetivo primordial 
acelerar processos de industrialização em regiões retardatárias, de maneira a elevar 
a renda per capita e os níveis gerais de bem-estar –, vários órgãos e políticas foram 
implantados com o objetivo de modernizar e industrializar as regiões em declínio e 
contribuir para a redução das disparidades nos níveis de desenvolvimento: o BNB; o 
Basa, em 1966; a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), em 
1959; a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em 1966; 
a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em 1967; e a 
Superintendência do Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, em 1967. 
Os instrumentos de operacionalização das políticas das instituições regionais esti-
veram consubstanciados no Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) e no 
Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor), a partir dos anos 1970.

Durante os anos 1980, em face da crise fiscal-financeira do Estado brasileiro, 
as políticas de planejamento – em geral – e as de desenvolvimento regional – em 
particular – enfraqueceram-se e, na maioria dos casos, perderam efetividade.  
Naquele momento, as políticas regionais sofreram retração e perderam importância 
no contexto das políticas nacionais de desenvolvimento. O processo de descon-
centração industrial que estava em curso no território nacional – consubstanciado 
na diminuição relativa da produção industrial na região metropolitana (RM) de 
São Paulo vis-à-vis outras regiões – foi interrompido, impondo-se tendências de 
reconcentração (Diniz, 1995; Pacheco,1998). 

Na década de 1990, com a permanência do quadro de forte restrição fiscal 
aliada às novas diretrizes das políticas macroeconômicas nacionais de abertura 
comercial e financeira, reforma do Estado e privatização de empresas públicas, a 
questão regional continuou tendo pouca atenção das políticas federais. É período 
de paralisia institucional no âmbito da política regional – as instituições Sudam e 
Sudene foram extintas e retransformadas em versões minimalistas de agências de 
desenvolvimento (Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA e Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste – Adene) – e de recrudescimento da guerra fiscal 
entre estados por investimentos privados.

Somente na década de 2000, com os passos dados em direção à I PNDR – 
elaborada pelo MI a partir de 2003 e institucionalizada em 2007 –, que se visou 
retomar a ação planejada e de caráter nacional do Estado brasileiro, para reduzir as 
desigualdades regionais e explorar os potenciais da diversa base regional brasileira, 
mediante a ativação do desenvolvimento em locais do território nacional estagnados. 
Para o alcance desses objetivos, a política visava articular políticas setoriais entre os 
ministérios, ao instituir o território como foco central das políticas públicas federais. 
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A PNDR trabalha sobre o território nacional recortado em microrregiões 
geográficas – conforme definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) – e as classifica em quatro tipos: alta renda, dinâmicas, estagnadas e baixa 
renda, pelo cruzamento das variáveis rendimento domiciliar médio por habitante 
e variação dos produtos internos brutos (PIBs) microrregionais entre 1990 e 1998.  
As microrregiões alta renda são aquelas cuja renda familiar média por habitante é 
maior que a média brasileira, independentemente da variação no PIB, e não são 
alvos de intervenção da política. As microrregiões dinâmicas possuem baixa renda 
familiar, mas crescimento significativo do PIB em períodos recentes. As estagnadas 
têm rendimento domiciliar médio, mas baixo crescimento econômico, e as de 
baixa renda possuem baixa renda familiar média e baixo crescimento econômico.

No entanto, encontraram-se dificuldades, como a não implantação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR)3 e as ações pontuais e difusas, com 
baixa organização e coordenação com os governos subnacionais e pouca capacidade 
de transformar a dinâmica regional. Com isso, a PNDR foi reformulada, com o 
objetivo de agregar e coordenar os tradicionais instrumentos da política regional 
(fundos constitucionais de financiamento e de desenvolvimento e incentivos fiscais 
e de investimento) com outras políticas setoriais estratégicas. 

2.1 Instrumentos explícitos de financiamento da PNDR

Os atuais instrumentos explícitos de financiamento da PNDR estão divididos nos 
seguintes fundos: o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), operados pelo Basa, pelo BNB 
e pelo Banco do Brasil (BB), respectivamente; o Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia (FDA), o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e o Fundo 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), operados, respectivamente, pela 
Sudam, pela Sudene e pela Sudeco; incentivos fiscais, principalmente do Imposto de 
Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), que decidam investir nas regiões Norte e Nordeste; 
e fundos fiscais de investimentos (Finam e Finor), criados a partir de isenções fiscais, 
operados pelo Basa e pelo BNB. Entretanto, a proposta de avaliação continuada 
destinar-se-á, preponderantemente, aos fundos constitucionais de financiamento 
(FNE, FNO e FCO) e aos fundos de desenvolvimento (FDNE, FDA e FDCO), 

3. Segundo um balanço da PNDR realizado pelo próprio MI (Brasil, 2012), a criação do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Regional (FNDR) era importante, pois permitiria à política contar com fonte mais expressiva de recursos e capaz 
de financiar territórios além das macrorregiões tradicionalmente apoiadas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), dispor de 
recursos não reembolsáveis para apoiar ações estratégicas – como pequenas infraestruturas, promoção da inovação, 
capacitação de recursos humanos, assistência técnica e outras – necessárias à transformação das dinâmicas regionais, 
bem como ser instrumento de integração das políticas federais com as dos estados. Tal proposta de criação da PNDR – 
incluída no bojo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 233/2008, da Reforma Tributária, após uma série de 
emendas e recortes – se perdeu e se inviabilizou no quadro de impasses da própria PEC. Com a inviabilização do FNDR, 
a política teve de contar apenas com os instrumentos tradicionais vigentes antes de sua aprovação.
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visto que os fundos fiscais (Finam e Finor) estão em processo de extinção4 e os 
incentivos fiscais5 ainda carecem de dados padronizados e na forma apropriada 
para as avaliações propostas.6 A figura 1 apresenta os instrumentos da PNDR com 
seus desdobramentos. Os fundos constitucionais de financiamento e os fundos de 
desenvolvimento são brevemente descritos nas seções seguintes. 

FIGURA 1
Instrumentos de financiamento da PNDR

Fundos constitucionais de financiamento
FNE; FNO; FCO

Fundos de desenvolvimento
Fone; FDA; Foco

Fundos fiscais de investimento
Finam; Finor

Incentivos fiscais
Redução e reinvestimento do IRPJ
Isenção do AFRMM
Depreciação acelerada

Fonte: Brasil (2014). 
Obs.: 1. IRPJ = Imposto de Renda – Pessoa Jurídica. 

2. AFRMM = Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.  

2.1.1 Fundos constitucionais de financiamento

O art. 159, inciso I, alínea c da Constituição Federal (CF) de 1988 determina que 
a União destine 3% do produto da arrecadação do Imposto sobre Renda e Provento 
de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, e assegura 
ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região.

O referido artigo é regulamentado pela Lei no 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, que cria o FNO, o FNE e o FCO, com o objetivo de contribuir para  

4. Os fundos fiscais de investimentos foram criados pela Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974, que – além de instituir 
o Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e o Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) – altera a legislação do 
imposto sobre a renda relativa a incentivos fiscais. Os fundos de investimento foram alterados pela Lei no 8.167, de 16 
de janeiro de 1991, que estabelece novas condições operacionais para os fundos e muda, novamente, a legislação do 
imposto sobre a renda relativa a incentivos fiscais. É importante ressaltar que o Finam e o Finor foram extintos em 2001, 
e não houve, pois, admissão de novos projetos. Entretanto, permanece a possibilidade de os investidores continuarem 
fazendo opções para o Finam e o Finor, até sua conclusão.
5. Os incentivos fiscais estimulam a formação de capital fixo e social, com o objetivo de gerar emprego e renda, e 
promovem o desenvolvimento das regiões da Amazônia e do Nordeste (Brasil, [s.d.]). Há cinco modalidades recentes 
de incentivos fiscais a pessoas jurídicas que operam nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste (Sudene) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e que se enquadram nos 
setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional. Tais modalidades são: i) isenção de 
até 75% do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) para novos empreendimentos; ii) isenção de até 12% do IRPJ 
para empreendimentos existentes; iii) reinvestimento desse imposto; iv) isenção do Adicional ao Frete para Renovação 
da Marinha Mercante (AFRMM); e v) depreciação acelerada.
6. Análises exploratórias serão executadas ao longo do processo de avaliação continuada, quando não existirem in-
formações necessárias para realizar as análises propostas dos referidos instrumentos: Finam, Finor e incentivos fiscais.
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o desenvolvimento das regiões, por meio da concessão de crédito diferenciado, pelas 
instituições financeiras federais de caráter regional, para a execução de programas 
de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os respectivos planos 
regionais de desenvolvimento.

O art. 6o da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, dispõe sobre as fontes 
de recursos que constituem os fundos constitucionais de financiamento. A prin-
cipal fonte de recursos desses fundos são os 3% do produto da arrecadação do IR 
e do IPI, observando-se a distribuição: 0,6% para o FNO; 0,6% para o FCO; e 
1,8% para o FNE.

Além da parcela do produto da arrecadação entregue pela União, têm-se como 
fontes de tais fundos os retornos e os resultados de suas aplicações; a consequência 
da remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados; as contribuições e 
as doações de financiamentos e recursos de outras origens, concedidos por entidades 
de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; e as dotações orçamentárias 
ou outros recursos previstos em lei.

2.1.2 Fundos de desenvolvimento regional

De acordo com o MI (Brasil, [s.d]), o FDA, o FDNE e o FDCO estão entre os 
principais instrumentos de promoção do desenvolvimento regional no Brasil.  
Tais fundos têm por finalidade assegurar recursos para a realização de investimentos 
nas áreas de atuação da Sudene, da Sudam e da Sudeco em infraestrutura, serviços 
públicos e empreendimentos produtivos, com grande capacidade germinativa de 
novos negócios e novas atividades produtivas.

Os fundos de desenvolvimento regional são viabilizados pelo art. 13 da Lei 
no 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autoriza a União a conceder subvenção 
econômica às instituições financeiras oficiais federais – sob a forma de equalização 
de taxa de juros – nas operações de crédito para investimentos, no âmbito do FDA, 
do FDNE e do FDCO.

Os fundos de desenvolvimento têm grande marco evolutivo com a Lei no 
12.712, de 30 de agosto de 2012, e com a Resolução no 4.171, de 20 de dezembro 
de 2012, do Banco Central do Brasil (BCB), que permitiram que os recursos não 
aplicados ao final do exercício permanecessem na subconta da União, que – com 
os retornos dos financiamentos – passaram a integrar o patrimônio destes fundos 
(Brasil, [s.d.]).

A Resolução no 4.265, de 30 de setembro de 2013, do BCB estabelece crité-
rios, condições e prazos necessários à concessão de financiamentos ao amparo de 
recurso do FDA, do FDNE e do FDCO.
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O art. 1o determina como projetos financiáveis empreendimentos de interesse 
de pessoas jurídicas que venham a ser implantados, ampliados, modernizados e 
diversificados na região de atuação da Sudam, da Sudene e da Sudeco, conforme 
disposto no regulamento do FDA, do FDNE e do FDCO, respectivamente; e 
que a participação dos fundos de desenvolvimento em projeto aprovado poderá 
ser de até 60% do investimento total do projeto, limitada no máximo em 80% 
do investimento fixo.

O art. 2o trata da remuneração dos agentes operadores. Permite-se a cobrança 
de até 0,2% do valor da operação de financiamento, limitada a R$ 500 mil, para 
os serviços de análise de viabilidade econômico-financeira dos projetos.

 3  INSTRUMENTOS DA PNDR: CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS OBSERVADAS 
NA DISPONIBILIDADE E NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Nesta seção, são comentadas algumas características observadas na aplicação dos 
recursos mais representativos da política regional. Seu objetivo é evidenciar ten-
dências cristalizadas – quer seja na distribuição territorial dos recursos, quer seja 
na distribuição setorial –, em desacordo com alguns dos objetivos norteadores da 
atual PNDR e, portanto, passíveis de reavaliação e mudança.

3.1 Fundos constitucionais de financiamento (FNE, FNO e FCO)7

No período 1995-2012 – que concerne aos anos imediatamente subsequentes à 
instituição da estabilização macroeconômica –, os recursos aplicados pelos fundos 
constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste soma-
ram, de maneira acumulada, o montante de R$ 146,5 bilhões – valores constantes 
de 2010. Ao FNE, corresponderam 58,5% do total, enquanto para o FNO e o 
FCO os percentuais foram de 27,0% e 14,5%, respectivamente.8

A evolução dos recursos realizados pelo sistema revelou-se muito consistente 
no período e indicou nível crescente de desembolsos. Em 1995, o conjunto dos 
fundos constitucionais de financiamento desembolsou nas três regiões o montante 
de R$ 2,4 bilhões; valor que foi multiplicado quase por dez e atingiu, em 2012, 
o montante de R$ 20,0 bilhões – em reais de 2010. 

7. Os fundos constitucionais de financiamento começaram a ser operados em 1989. Para efeitos deste trabalho, en-
tretanto, a base de dados mais confiável obtida da série histórica de desembolsos começa a partir de 1995. Os dados 
anteriores a essa data estão sendo devidamente trabalhados, para serem incorporados à pesquisa. A ausência dessas 
informações para o período 1989-1994 não se constitui, contudo, em perda irreparável da trajetória da série histórica, 
pois, na fase inicial de implementação dos recursos, os montantes transacionados – com relação às economias regio-
nais – eram de pequena dimensão.
8. Os montantes destinados pelo Tesouro aos fundos constitucionais de financiamento podem, eventualmente, a depender 
da demanda regional por recursos, ser ou não inteiramente aplicados (emprestados) entre 1995 e 2012. Os recursos 
remanescentes – e mais os devolvidos pelas empresas na forma de pagamento do principal e dos juros pagos – são 
integralizados de volta aos referidos fundos, para serem reaplicados em momento posterior. 
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O impacto potencial sobre a atividade econômica também tem se intensi-
ficado, uma vez que não apenas os recursos se expandem em termos numéricos, 
como também aumentam em relação aos PIBs regionais. Os desembolsos passam de 
0,6% do produto regional, em 1995, para 2,3%, em 2012, na região Nordeste; de 
0,2% para 1,0%, na região Norte; e de 0,2% para 1,6%, na região Centro-Oeste.

3.1.1  Composição estadual das aplicações nos fundos constitucionais de financiamento 
(FNE, FNO e FCO)

Uma avaliação inicial da distribuição dos recursos por estado em cada grande região 
em que se aplica os recursos dos fundos constitucionais de financiamento indica 
o fato de que a demanda por recursos, ao longo do tempo, tem guardado grande 
proximidade com o tamanho relativo da economia estadual no produto regional. 
Ou seja, quanto maior o tamanho da economia estadual no PIB regional, maior – 
na média – a fração de recursos captados pela economia regional (tabelas A. 1, A. 
2 e A. 3). No caso da aplicação do FNE, destinada aos estados da região Nordeste 
e aos municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, no Polígono das 
Secas, destacam-se os percentuais de recursos demandados pelos três estados de 
maior economia na região, Bahia, Ceará e Pernambuco. Em subperíodos sucessivos 
analisados, o percentual de desembolsos nesses estados manteve patamar estável 
e superior ao dos demais. O estado da Bahia captou o equivalente a 25,3% dos 
desembolsos regionais, ao longo do período 1995-2012. Em seguida, vem o Ceará, 
com 15,3% do total, e Pernambuco, com 14%. Esses três estados juntos captaram, 
em média, 54,6% do total dos desembolsos do fundo no período citado. Nos anos 
mais recentes, de 2010 a 2012, a demanda conjunta desses estados continuou ro-
busta, no patamar de 55,4% do total regional: a Bahia com 23,4%, o Ceará com 
15,9% e Pernambuco com 17,1%. 

Contanto seja verdade que a participação conjunta desses três estados na 
captação de recursos do FNE tenha sido inferior à sua participação no PIB regio-
nal (63,4%, em 2011), essas três economias têm sistematicamente se apropriado 
de pouco mais de metade dos montantes disponibilizados para o conjunto dos 
estados da região.  

Na região Norte do país, semelhante padrão alocativo também se verifica.  
As duas economias estaduais de maior peso – com 68,4% do PIB regional em 
2011 –, Pará e Amazonas, demandaram no período 1995-2012 a média de 51,8% 
do total regional.  

Outros dois estados, Rondônia e Tocantins – de baixa população e com 
economias centradas em atividades agropecuárias – tiveram presença expressiva na 
captação de recursos. Rondônia captou, ao longo do período 1995-2012, 18,9% 
do total, enquanto Tocantins – estado recente e criado em 1989 – chegou a 20,7% 
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dos recursos. Juntos, captaram 39,6% dos recursos regionais do FNO no período 
1995-2012, ensejando, assim, que o conjunto dos recursos apresentasse melhor 
distribuição regional.

Estados com economias e população pequenas da região, como Acre, 
Amapá e Roraima, tiveram baixa participação na captação geral de recursos.  
No período 2010-2012, entretanto, a utilização de recursos foi ampliada com relação 
ao seu histórico pregresso – exceto para Roraima: a participação do Acre no último 
período chegou a 6,8% do total regional, enquanto sua média geral foi de 5,4%.  
O Amapá apresentou média geral de captação de 1,9%, e, para o período 2010-2012, 
sua participação chegou a 3,8%. Os movimentos de desconcentração do último 
período, no entanto, não podem ser classificados, ainda, como provenientes de 
efeitos duradouros. 

De maneira mais conclusiva, na região Norte, a destinação de recursos do 
FNO tem seguido padrão de apropriação – ora na década de 1990, ora nos anos 
posteriores – estável, sem a percepção de variação regional relevante. Nesse caso, 
efeito inercial exercido pelo tamanho da economia tem sido presente na utilização 
de recursos de política regional, os quais deveriam exercer efeito contrário e mais 
obstinado de promoção da convergência regional das rendas. 

Na região Centro-Oeste, por sua vez, destacam-se na utilização de recursos 
do FCO, no período 1995-2012, os estados com economias de forte expansão 
dos agronegócios: Goiás, com 45,6% do total; Mato Grosso, com 27,5%; e Mato 
Grosso do Sul, com 21,0%. O Distrito Federal (DF), com sua economia de ser-
viços, captou, em média, apenas 5,8%. Nessa região, a distribuição estadual dos 
recursos mostra-se em consonância com o caráter distributivo sobre o estímulo à 
produção que a política de desenvolvimento deseja: O DF – que tem o maior PIB 
estadual da região (41,5%, em 2011), caracterizado por suas funções administra-
tivas de capital da República – não é, como se deveria esperar, o maior tomador 
de recursos; os três demais estados, com 59,8% do produto regional, captam mais 
de 90% do total. De maneira similar ao constatado em demais regiões, a demanda 
média observada para cada estado da região – com exceção do DF –, em vários 
subperíodos, tem sido muito estável e tido correspondência muito próxima com 
o tamanho do PIB estadual na economia regional.

3.1.2 Interiorização dos recursos de financiamento

A orientação mais geral da política de desenvolvimento regional em prol de melhor 
distribuição espacial da atividade produtiva tem sido seguida na gestão no FNE, 
pelo que se observa da análise do recorte capital-interior dos dados. No conjunto da 
região, as microrregiões das nove capitais responderam por 28,7% dos desembolsos 
do período 1995-2012. Isoladamente em cada estado da região, também se verifica 
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esse padrão de desconcentração da demanda de desembolsos, com a microrregião 
da capital permanecendo sempre em contexto próximo ou abaixo dos 30% dos 
recursos totais no período. 

Esse padrão se altera um pouco na década de 2000, quando microrregiões 
das capitais em Sergipe, em Alagoas, na Bahia, no Ceará e na Paraíba superaram 
por pequena margem o nível de 30%. Nos anos mais recentes do período 2010-
2012, apenas as capitais de Alagoas e Pernambuco apresentaram percentual acima 
de 40% do total estadual. Nos demais estados da região, as capitais demandaram 
frações de investimentos abaixo de 30% do total estadual. 

Uma preocupação que sempre se expôs para a política regional no Nordeste 
foi a da excessiva concentração da atividade produtiva e das fontes de financiamento 
do investimento nas três grandes RMs nordestinas: Salvador, Recife – inclusive 
Suape – e Fortaleza. Os dados para o FNE, entretanto, não confirmam essa preo-
cupação. A participação dessas três no conjunto das nove capitais nordestinas foi 
de 64,4%, na média do período 1995-2012; fração que corresponde, por sua vez, 
a 18,5% (64,4% de 28,7%) do total geral regional.

Na região Norte do país, a situação apresenta-se também com baixa concen-
tração de recursos do FNO, nas capitais dos sete estados. A média geral do período 
1995-2012 foi de 14,2% para o conjunto das microrregiões das capitais. Foi apenas 
no Amapá que a capital se revelou a principal demandadora de recursos destinados 
ao estado e permaneceu com 70,4% do total no período. No Pará, pelo contrário, 
é onde a microrregião da capital demandou menos recursos: apenas 5,8% do total, 
no período 1995-2012.

No Norte, duas são as metrópoles regionais historicamente consolidadas: 
Belém e Manaus; estas capturaram 35,8% do total dos desembolsos destinados ao 
conjunto das capitais, o que representa 5,1% do total regional – inclusive interior –,  
entre 1995 e 2012. 

Baixo nível de concentração também se encontra nos dados para a região 
Centro-Oeste. Apenas 16% é a participação das capitais nos recursos regionais 
do FCO no período 1995-2012. Majoritariamente, os recursos destinam-se a 
municípios fora da esfera metropolitana das capitais. Apenas na capital federal, 
Brasília, os recursos demandados pelo núcleo central – exceto os municípios do 
entorno – tiveram participação mais elevada de 41,2% no total, o que é razoável, 
em se tratando de Unidade Federativa (UF) de reduzido tamanho territorial. 
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3.1.3 A distribuição setorial dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento

Na região Nordeste, os recursos do FNE estiveram voltados – entre 1995 e 2012 – para 
o setor primário da economia (agricultura e pecuária), que permaneceu em média 
com 44,9% do total dos recursos do período. Ao setor secundário, couberam 38,3% 
dos recursos nesse período; ao terciário, foram destinados 16,8%. O peso do setor 
primário, entretanto, foi mais forte ainda na década de 1990, quando – entre 1995 
e 1999 – esse setor captou cerca de 80% do total. Somente a pecuária nordestina foi 
responsável pela demanda de desembolsos do fundo na ordem de 50,4% do total na 
segunda metade da década de 1990. Por seu turno, o setor secundário da economia 
obteve apenas 20% do total dos desembolsos realizados. 

Na década de 2000 (de 2000 a 2009), a destinação dos recursos entre setores 
produtivos tomou rumo diferente, com a ampliação dos recursos para os setores 
secundário e terciário da economia regional. Nessa etapa, a participação do setor 
primário foi reduzida para 42,7%, enquanto a do setor secundário passou para 
39,6%, sendo impulsionada pela infraestrutura, que obteve 14,6% dos recursos 
totais. Ao terciário nordestino, foram alocados 17,7% dos recursos da década – 
sendo que, dessa fração, a parcela de 10% (mais de 50%) foi demandada pelo 
ramo de comércio.

Se, nos anos da década de 1990, houve predomínio da alocação de recursos 
no setor primário da economia regional, nos anos posteriores, os setores secundário 
e terciário passaram a ter maior relevância. Em particular, a indústria – que rece-
bera apenas 18,1% dos recursos, no período 1995-1999 – atinge novo patamar, 
no período 2010-2012, com 27,3% do total.

Na região Norte, a composição setorial mostra mais destaque para o setor 
primário da economia. Na média geral do período 1995-2012, 82,5% do total 
foram destinados ao setor agropecuário e apenas 17,5%, à indústria. Ao longo 
do tempo, nota-se mudança – não podendo ser ainda considerada marcante –, 
que é a de aumento da participação do setor industrial na captação de recursos.  
Este último passou de apenas 8,4% dos desembolsos, entre 1995 e 1999, para 
15,6%, no período 2000-2009, e atingiu 24,3%, entre 2010 e 2012. Paulatina-
mente, os recursos do FNO passam a ter maior presença no financiamento de 
atividades não primárias na economia da região Norte do país.

As escolhas setoriais levadas a efeito nessa região – com uso mais intenso de 
recursos para a agropecuária –, em primeira análise, parecem ter tido pouco efeito 
sobre a evolução do setor, comparativamente ao total nacional. Se, em 1995, o valor 
adicionado bruto (VAB) da agropecuária regional foi de 8,8% do total nacional 
do setor; em 2011, essa participação correspondia a pouco mais de 9,5% – dados 
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das Contas Regionais do IBGE.9 A alocação de recursos não teria surtido o efeito 
esperado sobre sua posição nacional no setor. Por sua vez, até mesmo com menor 
parcela de recursos do FNO para as atividades industriais, a participação regional 
no VAB da indústria nacional passou de 4,4%, em 1995, para 6,9%, em 2011.

Na região Centro-Oeste, os recursos que inicialmente estiveram muito mais 
concentrados nas atividades agropecuárias, nas décadas de 1990 e 2000, passaram –  
nos anos mais recentes – a observar crescente destinação para o setor industrial.  
A agropecuária – que demandou 75,2% ao longo do período 1995-2012 – mos-
trou arrefecimento no subperíodo 2010-2012, com a alocação de 55,2% do total. 
O setor secundário de sua economia captou 3,3% dos desembolsos do período 
1995-1999, passando para 14,6% do total, de 2000 a 2009, para 44,8%, de 2010 
a 2012. Na média geral do período 1995-2012, esse setor de atividade demandou 
24,8% do total dos financiamentos do FCO. Nessa região, os recursos desse fundo 
contribuem para significativa expansão da participação relativa da região no VAB 
da agropecuária e da indústria no total nacional: no caso da primeira, de 11,3%, 
em 1995, para 17,7%, em 2011; e no caso da segunda, de 3,8%, em 1995, para 
5,8%, em 2011.

Sem dúvida, avaliação mais criteriosa, do ponto de vista tanto intrassetorial 
como territorial – comparando-se as três experiências macrorregionais: do Norte, 
do Nordeste e do Centro-Oeste –, precisa ser levada adiante, de maneira a entender 
como as escolhas feitas para aplicação de recursos influenciam os encadeamentos 
setoriais, bem como contribuem para o fortalecimento de cadeias produtivas e a 
convergência territorial do desenvolvimento.

3.2 Fundos de desenvolvimento (FDNE, FDCO e FDA)

Os fundos de desenvolvimento atuam complementarmente, em termos de recursos 
mobilizáveis, aos fundos constitucionais de financiamento (FNO, FNE e FCO). 
Entretanto, segundo a tabela 1, com estimativas do MI, seu papel poderá ganhar 
reforço nos próximos anos. Em exercício prospectivo para a trajetória dos recursos 
dos fundos constitucionais de financiamento e dos fundos de desenvolvimento, 
o citado ministério indica disponibilidade conjunta de R$ 5,7 bilhões, em 2015, 
para o FDNE, o FDCO e o FDA; os quais se somarão a R$ 24,3 bilhões para o 
FCO, o FNO e o FNE. Portanto, os primeiros serão responsáveis por 19,1% do 
total dos fundos regionais.10

9. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2011/default.shtm>.
10. Dados estimados pela Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais (SFRI) do MI.
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TABELA 1
Projeções dos fundos de desenvolvimento e dos fundos constitucionais de financia-
mento (2015-2025)
(Em R$ bilhões)

Ano/fundo FDCO FDNE FDA
Total (FDCO, 
FDNE e FDA)

FCO FNE FNO
Total (FCO, 
FNE e FNO)

Total geral

2015 1,10 2,71 1,91 5,71 5,13 13,56 5,59 24,28 30,00

2016 1,10 2,92 2,05 6,07 5,34 14,10 5,81 25,25 31,32

2017 1,29 3,11 2,17 6,57 5,55 14,66 6,05 26,26 32,83

2018 1,42 3,28 2,28 6,97 5,78 15,25 6,29 27,31 34,28

2019 1,54 3,51 2,44 7,49 6,01 15,86 6,54 28,41 35,90

2020 1,66 3,74 2,59 8,00 6,25 16,50 6,80 29,54 37,54

2021 1,78 3,97 2,75 8,50 6,50 17,16 7,07 30,72 39,22

2022 1,91 4,18 2,90 8,99 6,76 17,84 7,35 31,95 40,94

2023 2,03 4,40 3,04 9,46 7,03 18,56 7,65 33,23 42,69

2024 2,15 4,60 3,18 9,93 7,31 19,30 7,95 34,56 44,49

2025 2,27 4,80 3,31 10,38 7,60 20,07 8,27 35,94 46,32

Total 18,23 41,23 28,60 88,06 69,25 182,85 75,38 327,48 415,54

Fonte: Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais (SFRI) do MI.
Obs.: Preços constantes de 2014.

Os recursos de todas as fontes deverão sofrer expansão contínua até, pelo 
menos, 2025, quando o montante previsto para o FDNE, o FDCO e o FDA será 
de R$ 10,4 bilhões (22,4% do total) e o montante estabelecido para o FNO, o 
FNE e o FCO será de R$ 35,9 (77,6% do total). De maneira cumulativa, entre 
2015 e 2025, prevê-se a ordem de R$ 88 bilhões para o FDNE, o FDCO e o 
FDA, enquanto – também cumulativamente – para o FNO, o FNE e o FCO, a 
previsão durante esse período é de R$ 327,5 bilhões. 

É na região Nordeste que tradicionalmente os instrumentos de política regional 
apresentam maior evidência em termos de recursos. Algumas evidências da trajetória 
dos recursos do FDNE, sucessores do antigo Finor, podem ser ilustrativas para o 
propósito de avaliação de políticas. Segundo documento da Sudene, o objetivo 
primordial deste fundo é: “Assegurar recursos para investimento na área de atuação 
da Sudene, em infraestrutura e serviços públicos e em empreendimentos produ-
tivos com grande capacidade germinativa de novos negócios e novas atividades 
produtivas” (Sudene, [s.d.]).11

Inicialmente, considere-se que o porte mínimo do empreendimento can-
didatável aos recursos do FDNE é de R$ 50 milhões para o investimento total 
projetado, ou, alternativamente, deve-se considerar que a receita operacional bruta 

11. Disponível em: <http://www.sudene.gov.br/incentivos-fiscais-e-fundos/fundo-de-desenvolvimento-do-nordeste-fdne>.
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anual deverá ser superior a R$ 35 milhões. Isso significa que pequenas e médias 
empresas da região Nordeste permanecem impossibilitadas de utilizaram esse tipo 
de recurso público para investimento.

A demanda por recursos do FDNE pode ser direcionada indistintamente para 
implantação, diversificação, modernização e/ou ampliação de unidade produtiva, 
limitado a que essa fonte não ultrapasse 60% do total do investimento pleiteado.

Em termos setoriais, os recursos parecem ter ordem de prioridade de aplicação 
muito elástica, como pode ser observado a seguir. 

1) Infraestrutura (sete ramos: energia; transportes; telecomunicações; portos 
e terminais; instalação de gasodutos e produção de gás; produção, refino 
e/ou distribuição de petróleo e seus derivados e de biocombustíveis; e 
abastecimento de água e esgotamento sanitário).

2) Serviços (dois ramos: turismo – inclusive hotelaria e centros de con-
venções; e logística – rodoviária, ferroviária, hidroviária e multimodais, 
inclusas).

3) Inovação tecnológica (cinco ramos: indústria de instrumentos de precisão; 
indústria farmacêutica – inclusive fármacos e hemoderivados; biotecno-
logia, mecatrônica e nanotecnologia; informática (hardware e software); 
e eletroeletrônico, microeletrônica e semicondutores). 

4) Setores tradicionais entre os quais se incluem : i) agricultura (agricultura 
e fruticultura irrigada em área de vocação agropastoril; e agroindús-
tria voltada para áreas irrigadas e/ou polos agrícolas e de aquicultura);  
ii) indústria extrativa de minerais metálicos e não metálicos; iii) indús-
tria de transformação – são nove os ramos beneficiados: a) couro, peles, 
calçados e artefatos; b) plásticos e seus derivados; c) têxtil e confecções; 
d) fabricação de máquinas e equipamentos; e) químicos – excluídos os 
explosivos –, petroquímicos e materiais plásticos – inclusive produção 
de refino de petróleo e seus derivados; f ) papel e celulose, desde que in-
tegrados a projetos de reflorestamento; g) móveis e artefatos de madeira; 
h) alimentos e bebidas; e i) indústrias de veículos pesados, automotiva e 
de material de transporte. 

São, portanto, mais de 25 ramos de atividade, na área de atuação da  
Sudene, em que o FDNE pode aplicar-se. Esses ramos podem ser ora tradicionais 
ora modernos e estar nos serviços, na agricultura ou na indústria, indistintamente. 
Pela lista extensa de ramos a serem acolhidos, é muito difícil captar quais são real-
mente as prioridades da política que orienta tais aplicações de recursos. É razoável 
imaginar que padrão de alocação similar pode estar ocorrendo nas regiões Norte 
e Centro-Oeste, com os recursos do FDA e do FDCO.
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Significativo que – no documento Mapa de previsão de desembolso financeiro 
(MDF), de 2014,12 realizado pela Sudene ainda em 2013 – se previu o montante 
de recursos na ordem de R$ 3,1 bilhões para 2014 para dezoito projetos de inves-
timento, sendo que apenas três destes capturariam o equivalente a R$ 2,2 bilhões, 
ou 68,9% do total. Por sua vez, entre estes, um grande projeto de investimento 
na área automobilística passaria a demandar R$ 1,4 bilhão, ou 47,2% do total 
previsto para esse ano.

4 BREVE RESENHA DAS AVALIAÇÕES DOS INSTRUMENTOS DA PNDR

Esta seção está organizada pela data de publicação e pelos métodos utilizados nos 
trabalhos citados. Devido ao grande número de trabalhos apresentados, também 
organizamos esta apresentação pelo ambiente institucional de origem destes: aca-
demia, Ipea, BNB e Basa. Essa disposição por regiões e períodos facilita o encontro 
de resultados robustos a mudanças metodológicas e de incoerências, que poderão 
servir de objeto de estudo para avaliações futuras.

Uma das primeiras avaliações de impacto dos fundos constitucionais de 
financiamento – que são um dos principais instrumentos atualmente utilizados 
pela PNDR – foi realizada por Barbosa (2005), a partir de análise descritiva de 
dados para o período 1994-2002. Esta enfatiza a importância do FNE para a região 
Nordeste, ao mostrar que essa região concentra a maior proporção de agricultores 
familiares do país e estes têm o menor acesso ao Sistema Nacional de Crédito 
Rural (SNCR), ao mesmo tempo questiona a necessidade do FCO na região 
Centro-Oeste, em que ocorre justamente o contrário. O trabalho também revela 
que, naquele período avaliado, os bancos retinham parte dos recursos – pois estes 
eram corrigidos e acoplados a seu patrimônio líquido – e inseriam produtores de 
maior porte na definição dos microprodutores para reduzir seus riscos de crédito. 
Essa prática, no entanto, não é mais executada pelo BB no final do período 
analisado, quando o fundo passa a assumir o risco de crédito. 

Seguiram-se a essas, várias análises descritivas que abordaram a dificuldade 
dos fundos constitucionais de desenvolvimento em reduzir as desigualdades 
intrarregionais. Jayme Júnior e Crocco (2005) mostram que o crédito ofertado pelos 
fundos entre 1989 e 2004 se concentrava em locais mais desenvolvidos, devido à 
maior preferência por liquidez, tanto dos bancos como do público. Cintra (2007) 
revela que os recursos emprestados entre 1994 e 2006 se direcionavam na maior 
parte para os municípios mais desenvolvidos. 

Esses resultados também foram encontrados em trabalhos econométricos. 
Por meio de econometria em corte espacial para 895 municípios das regiões Norte 

12. Documento obtido no seguinte endereço eletrônico: <http://migre.me/vU23s>.
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e Centro-Oeste, Oliveira e Domingues (2005) concluem que, apesar dos recursos 
do FNO e do FCO ofertados entre 1991 e 2000 estarem positivamente correlacio-
nados à atividade econômica (renda per capita), à expectativa de vida, ao nível de 
escolaridade e ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), estes foram pouco 
significativos para o crescimento da renda per capita dos municípios. Almeida, Silva 
e Resende (2006) utilizam cálculos de correlação por mínimos quadrados ordiná-
rios (MQO), para o período 1994-2004, e concluem que os empréstimos dos três 
fundos constitucionais de financiamento não se direcionam de forma prioritária 
para os estados ou os municípios mais pobres.

Macedo e Mattos (2008) indicam tendência à concentração dos empréstimos, 
no período 1989-2005, em áreas mais dinâmicas e adjacências, como é o caso, por 
exemplo, do turismo nas capitais nordestinas, da agricultura irrigada em Petrolina e 
da agricultura e da agroindústria da soja na região Centro-Oeste, em Barreiras, no 
sudoeste maranhense e no piauiense e em atividades normalmente já consolidadas 
e com boas perspectivas econômicas, pois o montante dos recursos emprestados 
às cooperativas, aos mini, micro e pequenos produtores e às empresas representou 
41,6%, 45,8% e 47,1% do valor contratado por todos os tomadores do FCO, do 
FNO e do FNE, respectivamente.13 

Essa interpretação de Macedo e Mattos (2008) merece, no entanto, algumas 
críticas. Não se pode concluir que esses percentuais são de fato concentradores sem 
compará-los à participação dessas empresas e desses produtores na produção total 
da região. E, no que diz respeito à concentração espacial dos recursos, os autores 
também revelam que o volume de recursos emprestados ao grupo de municípios com 
população menor que 50 mil habitantes foi proporcionalmente maior que a parti-
cipação de suas economias no produto regional e de suas populações na população 
total da região.14 Outro ponto a salientar é a trajetória do impacto intertemporal das 
políticas públicas. Aplicações dos recursos dos fundos que acentuem o dinamismo 
de locais em que as condições necessárias para um ciclo de crescimento já existam 
e que conduzam – no curto prazo – a uma concentração econômica intrarregional, 
aliada a uma desconcentração inter-regional, podem – no longo prazo – reduzir 
a concentração intrarregional, caso esse dinamismo e adensamento econômicos 
transbordem, ao longo do tempo, para regiões adjacentes menos desenvolvidas, que 
podem se tornar mais atraentes ao investimento mediante a execução coordenada 
de políticas públicas – por exemplo, por meio de investimentos em infraestrutura 
e educação. 

13. Acrescente-se que o total dessas operações representa, no entanto, 88,6%, 94% e 98,6% das operações do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), respectivamente.
14. O grupo de municípios com populações abaixo de 50 mil habitantes – que representava, em 2004, 46,2% da 
população total da área de abrangência dos fundos e 33% de seu produto interno bruto (PIB) – recebeu 56,5% de 
todo o valor financiado no período 1989-2005.
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Importante contribuição para a análise dos instrumentos financeiros de 
desenvolvimento regional é oferecida pelo BNB, a partir da formulação, que se 
iniciou em 2005, de matriz de estrutura lógica que pauta todos os instrumentos 
de avaliação e descreve – em valores absolutos e por periodicidade, atividade, 
produto e local – diversos dados sobre a execução, a efetividade e os resultados de 
suas aplicações. Os relatórios do BNB (2009a; 2009b) enfatizam que os recursos 
do FNE influenciaram a geração de empregos nos setores de pecuária, indústria 
e agricultura, em grau decrescente de importância. O relatório do BNB (2009c) 
conclui que o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria do 
Nordeste (Agrin) contribuiu para a geração de emprego e renda, para a elevação 
do valor agregado da produção agrícola e para a modernização tecnológica dos 
empreendimentos agroindustriais – entre 1998 e 2006 –, mesmo que ainda de 
forma pouco significativa, por necessitar de expansão no volume dos empréstimos. 

Os resultados diversos apresentados anteriormente são melhor compreendidos 
e compatibilizados pelas estimativas publicadas no trabalho de Silva, Resende e 
Silveira Neto (2006), que mostram que os recursos do FNE e do FNO não afeta-
ram a taxa de variação do salário médio pago pelas firmas, mas elevaram a taxa de 
variação do número de empregados das micro e pequenas empresas beneficiadas, 
entre 1995 e 1998, pelo FNE e – em menor nível –, entre 2000 e 2003, pelo 
FNO. Isso pode ser explicado por maior importância relativa dos financiamentos 
em meados da década de 1990, ou por possível menor acesso a financiamentos 
alternativos das firmas não beneficiadas no Nordeste e/ou, finalmente, por melhor 
gerência na aplicação dos recursos do FNE. Esse trabalho também inovou metodo-
logicamente pelo uso do pareamento por escore de propensão (PSM – propensity 
score matching)15 e proporcionou espaço para uma extensa literatura, que utilizou 
o PSM em anos seguintes.

Silva, Resende e Silveira Neto (2007b) demonstraram que os recursos do 
FNE não mais influenciam a geração de empregos quando a amostra de dados 
é expandida do período 1995-1998 para o período 1995-2000. Os trabalhos de 
Silva, Resende e Silveira Neto (2007a; 2009) obtêm resultados similares para o 
Norte e o Nordeste e – ao acrescentarem dados para a região Centro-Oeste, no 
período 2000-2003 – mostram que os empréstimos do FCO não tiveram influên-
cia no crescimento do emprego e do salário médio. Por sua vez, Soares, Sousa 
e Pereira Neto (2009) revelam – também por cálculos de PSM – que o fundo 
aumentou o crescimento do emprego nas empresas beneficiadas, mas não afetou 
o do salário médio, entre 1999 e 2005; resultado que não é confirmado por BNB 
(2009d). Este, ao utilizar o método do PSM para esse período, encontrou impactos  

15. O pareamento por escore de propensão (PSM) e os demais métodos que serão foco da proposta de avaliação 
continuada da PNDR serão mais bem detalhados na seção 5 deste capítulo.
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estatisticamente significantes no emprego e na renda das empresas que recebem 
benefícios do FNE. Os resultados de estimações por PSM para a região Norte – 
obtidos por Basa (2013e) para o período 2000-2010 – foram bem distintos dos 
conseguidos para a região Nordeste, pois demonstraram que o impacto do FNO 
foi bastante expressivo e estatisticamente significativo sobre a massa salarial, mas 
quase irrelevante para o nível de emprego. Esses cálculos também mostraram que 
empresas do setor industrial e com empregados mais experientes tinham maior 
probabilidade de obter financiamento, e esta probabilidade não dependia do 
valor do PIB municipal. 

Em análise para os períodos 2000-2003 e 2000-2006, Resende (2012a) 
revela que os empréstimos do FNE-industrial elevaram o aumento do emprego 
no nível das firmas, mas não foram suficientes para gerar crescimento no PIB per 
capita em nível macro (dos municípios). Por sua vez, no caso do estado do Ceará, 
Resende (2012b) encontra, pelo método de primeira diferença, impactos positivos 
da aplicação de recursos do FNE-industrial sobre a geração de empregos no nível 
da empresa e em nível municipal durante os períodos 2000-2003 e 2000-2006.  
Ao estenderem o período para 2000-2008, Galeano e Feijó (2012) evidenciam – 
também pelo método PSM – que os créditos dos fundos constitucionais de finan-
ciamento e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
apenas foram positivos e estatisticamente significativos sobre o PIB per capita e a 
produtividade do trabalho na região Norte.

Trabalhos mais recentes para a região Norte, com focos mais abrangentes 
sobre os impactos da PNDR, passaram a ser publicados pelo Basa a partir de 
2013. Tendo-se por base estimativas de modelos de dados em painel,16 o Basa 
(2013a) mostra que a taxa de crescimento do capital físico foi baixa, de 1995 a 
2009. Como o capital natural é abundante na região e as empresas não conseguem 
incorporar em suas planilhas de custo os danos causados pelo uso dos recursos na-
turais, os retornos proporcionados pelo capital físico passam a ser preponderantes.  
Esse resultado é coerente com a conclusão do relatório seguinte (Basa, 2013b) – para 
o período 1990-2010 –, de que não houve mudanças na relação capital-trabalho 
e na intensidade de uso do solo nas atividades agropecuárias amazonenses, mas 
que, por sua vez, ocorreram avanços do acesso aos serviços de assistência técnica 
e às práticas de manejo e conservação do solo. 

O próximo relatório do Basa (2013c) também se ateve à dinâmica da pro-
dutividade na região Norte e – a partir de resultados coerentes entre diversas 

16. Modelos de efeitos fixos, efeitos aleatórios, mínimos quadrados generalizados factíveis (MQGF) e efeitos fixos com 
variáveis instrumentais (mínimos quadrados de dois estágios – MQ2E, método dos momentos generalizados – MMG 
e painel dinâmico).
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metodologias17 para os períodos 1975-1985 e 1996-2006 – demonstrou ter 
existido um processo de convergência em direção a classes inferiores de produ-
tividade da terra e da mão de obra nas áreas mínimas comparáveis (AMCs) da 
região Norte, bem como um processo menos representativo de convergência em 
direção às classes superiores; esses processos não estão estatisticamente relacio-
nados ao crédito ofertado. No entanto – a partir de simulações de modelo de 
equilíbrio geral computável (EGC), que conseguem absorver as substituições 
entre os bens de consumo resultantes de mudanças nos preços relativos, com 
a base de dados da matriz insumo-produto (MIP) de 1999 –, o Basa (2013d) 
concluiu que existem efeitos multiplicadores positivos do crédito sobre o pro-
duto, a renda e o salário de todos os estados do Norte. Todavia, o fato de a 
oferta de crédito estar concentrada nos estados do Tocantins e do Pará – que 
são justamente os estados com economias mais expressivas e atividades mais 
concentradas em poucos setores – fez com que não se conseguisse redução dos 
desequilíbrios regionais por meio do crédito.

O relatório seguinte (Basa, 2013f ) organizou entrevistas coletadas em 234 
empreendimentos de todos os estados da região Norte, entre 2006 e 2011, e con-
firmou – a partir das respostas da maioria dos entrevistados – que a política de 
crédito foi conduzida com eficácia e contribuiu para a economia local; e regressões 
multivariadas pelo método dos momentos generalizados (MMG) concluíram 
que o FNO ajudou a elevar o faturamento bruto, a ocupação de mão de obra, 
a produtividade do trabalho, a margem de lucro e a inserção dos produtos nos 
mercados. Outro ponto interessante levantado pelo relatório se refere à conclusão 
de que os impactos do fundo sobre indicadores econômicos, sociais, tecnológicos 
e ambientais atingiram níveis fortemente assimétricos entre os empreendimentos, 
o que fortalece a estratégia de crescimento desequilibrado e divergente entre os 
setores da economia e os estados na região Norte. 

Para finalizar, citam-se neste parágrafo três importantes estudos publicados 
pelo Ipea, em 2014, que obtêm novas conclusões ao tratar – com dados em pai-
nel – de período mais recente: de 2004 a 2010. Resende (2014a) concluiu que os 
recursos do FNE-total apresentaram impactos positivos sobre o crescimento do PIB 
per capita nos municípios e nas microrregiões, e que estes foram majoritariamente 
influenciados pelo desempenho dos empréstimos do FNE para o setor agropecuário. 
Resende, Cravo e Pires (2014) concluem que o FCO impacta positivamente o 
crescimento do PIB per capita de municípios e é influenciado principalmente 
pela sua modalidade empresarial. Para Resende (2014b), enquanto os recursos 
do FNO-total apresentaram relação inversa com o crescimento do PIB per capita 

17. β-convergência e σ-convergência, densidades de distribuição, matrizes de transição de Markov, núcleo estocástico 
e clubes de convergência com modelo thresholds.
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em nível municipal, a avaliação do FNO-setorial sugere impactos positivos sobre 
o aumento do crescimento econômico, possivelmente resultado dos empréstimos 
concedidos aos setores rural e de comércio/serviços, no nível municipal. 

O impacto positivo do crédito sobre o crescimento econômico municipal – 
que passa a ser encontrado nos artigos que avaliam períodos mais recentes – sugere 
a importância do crescimento no volume de crédito ofertado nos últimos anos para 
a observação desses efeitos positivos e indica a necessidade de utilizar, de forma 
mais eficaz, esse maior montante de recursos disponíveis atualmente, para que o 
crédito passe a ser capaz de estimular de modo mais significativo tanto as empresas 
e os municípios quanto as micro e mesorregiões em que operam.18

Apesar de existirem diversas avaliações de impacto para os três fundos de 
financiamento (FNO, FCO e FNE), a diversidade de metodologias e os períodos 
de análise nesses trabalhos demandam comparações cuidadosas entre suas con-
clusões na busca por resultados contraditórios, que mereceriam novas avaliações 
e análises baseadas em metodologia e no lapso no tempo em comum para os três 
fundos – e que inclua os demais instrumentos da PNDR –, de forma a expandir o 
conhecimento sobre a atual política de crédito desenvolvido no âmbito da PNDR 
e a tornar mais simples a comparação entre os efeitos dos instrumentos existentes. 
A criação dessa metodologia deve considerar futuras avaliações periódicas, que 
facilitem a tomada de decisão dos rumos dos instrumentos de financiamento da 
política. Essa proposta de avaliação continuada é discutida a seguir.

5  METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS FUNDOS REGIONAIS 
E DOS INCENTIVOS FISCAIS

Nesta seção, discute-se a metodologia proposta para a avaliação continuada dos 
instrumentos da PNDR – isto é, os fundos constitucionais de financiamento e 
os fundos de desenvolvimento apresentados anteriormente. A seguir, justifica-se 
a necessidade de avaliação continuada, discute-se a ideia de ciclo de avaliação e 
detalha-se a proposta de avaliação continuada. 

5.1 Por que uma avaliação continuada dos instrumentos da PNDR? 

Os vários instrumentos da PNDR – apresentados nas seções anteriores – aplicam 
bilhões de reais a cada ano, a fim de cumprir seus objetivos. A necessidade de 
avaliação de cada um desses instrumentos é clara. Entretanto, tendo-se em vista os 
vários instrumentos de política, os diversos tipos de avaliação possíveis e o tempo 
de maturação para observar os efeitos de cada política implementada, é importante 
que se façam avaliações de forma continuada e sistematizada. Portanto, a seguir, 

18. Para uma discussão detalhada sobre os micro e macroimpactos dos fundos constitucionais de financiamento, ver 
Resende (2012a) e Resende (2012b). 
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detalha-se proposta para avaliação continuada dos instrumentos da política que 
tem a ambição de congregar experiências passadas pontuais e não coordenadas 
em ciclo de avaliação sistematizado, em que se poderá comparar os resultados das 
avaliações com periodicidade predefinida, a fim de melhor informar as decisões 
dos gestores da política regional brasileira.

A metodologia de avaliação continuada é aplicação sistemática de métodos 
de avaliação, com o intuito de verificar os impactos econômicos e sociais, acom-
panhar a implementação e averiguar a utilidade de cada instrumento da PNDR. 
Especificamente, essa metodologia envolve a utilização de vários métodos de ava-
liação para um mesmo período de tempo, com o intuito de analisar e promover 
melhorias no planejamento, no monitoramento, na eficácia e na eficiência dos 
instrumentos da PNDR.

Tomando-se por base os objetivos e as atribuições legais e institucionais dos 
fundos e dos demais incentivos fiscais, uma proposta de avaliação deve orientar-se 
pelos seguintes eixos, que podem ser enquadrados esquematicamente nos seguintes 
níveis de avaliação. 

FIGURA 2
Eixos de avaliação dos instrumentos da política regional

A. Avaliação da 
eficácia dos 
fundos sobre o 
emprego e a 
produtividade 
dos beneficiários

Avaliação de 
eficácia 

Avaliação de 
eficiência 

Avaliação 
qualitativa

Avaliação do 
impacto sobre o 

problema 

B. Avaliar a eficiência 
dos empreendedores 
beneficiados. E traçar 
quais estratégias 
poderiam ser seguidas 
para reduzir a 
ineficiência de tais 
empreendedores

C. Pesquisa 
qualitativa para 
esclarecer pontos 
ou resultados 
obscuros em 
pesquisa 
qualitativa 
anterior

D. Avaliação – ex ante 
e ex post – do 
impacto dos fundos 
sobre a redução 
das disparidades 
regionais  – 
econômicas e 
sociais

Elaboração dos autores.

5.2 Proposta de avaliação continuada: a ideia de ciclo de avaliação

Os quatro blocos de avaliações apresentados anteriormente podem acontecer em 
ciclos durante um período de quatro anos, discriminados na figura 3. Esse período 
se encaixa no mesmo período de planejamento do Plano Plurianual (PPA) – isto é, a 
cada ciclo de avaliação, é possível melhor informar o PPA seguinte. Ressalte-se que, 
existindo dados disponíveis, todos os instrumentos podem utilizar e seguir a mesma 
estrutura de avaliação a cada ano. Se – para determinado instrumento da PNDR –  
não existirem dados no formato necessário para realizar as avaliações propostas a 
seguir, será efetuada uma análise descritiva e exploratória dos dados disponíveis, que 
busque avaliar seu desempenho. Ademais, a proposição dessa metodologia de avaliação 
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continuada não impede que outros estudos sobre a política sejam desenvolvidos de 
maneira complementar, ao longo dos anos.  

O processo de avaliação iniciar-se-á no primeiro ano, com avaliações de 
eficácia pelo método PSM. No segundo ano, empreender-se-á estudo de efici-
ência, por meio do método análise envoltória de dados (DEA – em inglês, data  
envelopment analysis). No ano seguinte, avaliação qualitativa dos instrumentos da 
PNDR realizar-se-á por meio do método de grupo focal. Por fim, no quarto e último 
ano do ciclo, efetuar-se-ão análises de impacto dos instrumentos da PNDR sobre a 
evolução das desigualdades regionais por métodos ex ante (modelos inter-regionais 
de equilíbrio geral computável – IEGC) e ex post (regressões econométricas com 
dados em painel). Esse cronograma de execução se justifica, principalmente, por três 
razões: i) o ciclo de quatro anos adere-se ao período do PPA e fornecerá subsídios aos 
formuladores da referida política, tanto ao final de cada ano de avaliação quanto ao 
final de cada ciclo; ii) as avaliações são complexas e necessitam de tempo para suas 
análises serem realizadas, e, por isso, optou-se por fazer uma avaliação a cada ano; 
iii) a ordem das análises foi definida pela disponibilidade de dados e pelo objetivo 
de obter ao final do ciclo de quatro anos avaliações que compreendam o mesmo 
período temporal.19 A seguir, é realizada breve discussão das escalas espaciais em 
que as avaliações serão empreendidas, de cada um dos métodos utilizados e sobre 
o que estes objetivam responder e analisar.

FIGURA 3
Ciclo de avaliação (quatro anos)

1º ano
Avaliação de eficácia

(propensy score)

3º ano
Avaliação de qualitativa

(grupo focal)

4º ano
Avaliação de impacto 

sobre o problema
(ex ante e ex post)

2º ano
Avaliação de eficiência

(DEA)

Elaboração dos autores.

19. Esclareça-se que os dados de PIB municipal, por exemplo, são publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), com defasagem temporal de cerca de três anos. Nesse sentido, as avaliações dos macroimpactos 
utilizando tais informações serão realizadas no último ano do ciclo. Por exemplo, tal avaliação – para o período 2006-
2014 – será realizada apenas em 2018, visto que os dados do PIB municipal para 2014 somente estarão disponíveis 
em 2017. Por sua vez, as informações das empresas (microdados) são disponibilizadas de forma mais célere tanto 
pelos bancos administradores dos fundos quanto pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que disponibiliza os 
dados com no máximo um ano de defasagem, o que possibilita iniciar a avaliação – no período 2006-2014 – e utilizar 
o método PSM já em 2015. 
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5.3 As escalas de avaliação: micro e macroavaliações

Uma questão importante nas avaliações discutidas nessa proposta está na distinção 
dos resultados no nível micro e macro – ou seja, entre o nível da empresa – ou do 
empreendedor – e o de alguma escala geográfica mais ampla, como o município 
e a microrregião.

 Resende (2012a) afirma que os resultados da avaliação de impacto de 
determinada política pode mudar de acordo com a escala espacial utilizada na 
unidade observacional. Essa variabilidade seria causada pela existência do que é 
conhecido na literatura como problema da unidade de área modificável (Maup – 
modifiable areal unit problem), que ocorre quando a mesma base de dados produz 
diferentes resultados que variam com o nível de agregação dos dados. Sugere-se, 
então, que – ao avaliarem-se os instrumentos da PNDR – se utilizem escalas 
diferentes para indicar conclusões dos efeitos da política ao longo das diferentes 
escalas geográficas, tendo-se em vista, também, que a abordagem dessa política é 
multiescalar. Ademais, os resultados das avaliações serão analisados pelas diferentes 
tipologias da PNDR (regiões classificadas por alta renda, baixa renda, dinâmica 
ou estagnada).

 As avaliações em escalas espaciais diversas são, portanto, cruciais para 
verificar se os diferentes resultados entre as diversas escalas seriam provocados por 
fenômenos econômicos – tais como transbordamentos de conhecimento, enca-
deamentos de insumo-produto e efeitos da força de trabalho disponível sobre a 
produtividade –, ou se refletem apenas os diferentes sistemas de zoneamento (Briant, 
Combes e Lafourcade, 2010). A seguir, são discutidos, resumidamente – para mais 
detalhes, consultem-se as referências indicadas –, os métodos de análise que serão 
utilizados na avaliação continuada dos instrumentos da PNDR.

5.3.1 Avaliação de eficácia: PSM – 1o ano

Como Peixoto et al. (2012) explicam de maneira bastante clara, o método de 
pareamento (matching) objetiva construir grupo de controle semelhante ao grupo 
de tratamento, em termos de determinadas características observáveis. De acordo 
com as hipóteses desse método, cada membro do grupo de tratamento teria um 
par no grupo de controle, que representaria o resultado que este teria obtido, caso 
não houvesse sido tratado.

O PSM é uma evolução dos métodos descritivos de avaliação e já vem sendo 
realizado pelo BNB, pelo Basa e pelo Ipea para medir o impacto sobre o estoque 
de emprego, salário médio e massa salarial. Este consiste em comparar os indiví-
duos que recebem (grupo de tratamento) com os que não recebem desembolsos 
do fundo (grupo de controle). Os indivíduos são separados pela probabilidade 
em obter financiamento, dadas suas características (propensity scores) realizadas por 
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meio de modelo logit, no qual avaliam se cada variável selecionada é significativa 
formando os grupos. Em seguida, são utilizados os métodos de matching parea-
mento – estratificação ou Kernel são os mais empregados – para separar e comparar 
as características médias dos grupos e verificar aquele que sofre maior impacto. 

A análise da eficácia torna-se útil para verificar se as metas do programa fo-
ram alcançadas no nível das empresas beneficiadas. Essa análise procura responder 
questões tais como: “O que teria acontecido se o programa não fosse aplicado?” e 
“O programa funciona?”. As respostas para essas perguntas deverão ser respondidas 
pela análise de eficácia por meio de relações de causa e efeito estabelecidas entre 
o programa e os resultados.

5.3.2 Avaliação de eficiência: DEA – 2o ano 

A DEA procura responder quais unidades produtivas são eficientes e, em seguida, 
ordenar todas as empresas, de acordo com seu nível de eficiência. Em seguida, seria 
possível traçar quais estratégias poderiam ser seguidas para reduzir a ineficiência 
das unidades produtivas.

O método DEA é uma técnica de programação linear desenvolvida por 
Charnes, Cooper e Rhodes (1978) para a estimação não paramétrica de funções 
de produção e para estabelecer a eficiência de unidades produtivas. De acordo com 
Soares de Mello et al. (2005), a DEA otimiza cada observação individual, com o 
objetivo de calcular fronteira de eficiência – determinada pelo critério de Pareto –, 
em contraste com as aproximações paramétricas, que otimizam plano de regressão 
a partir das observações.

Na literatura da DEA, as unidades observacionais – ou produtivas – são co-
nhecidas como decision maker unit (DMU), uma vez que esse modelo de análise 
proporciona medida para avaliar a eficiência relativa das unidades tomadoras de 
decisão. O objetivo é gerar um conjunto de referência convexo fechado e, a partir 
disso, classificar as DMUs em eficientes ou ineficientes, tendo-se como base a 
superfície formada.

A análise de DEA procura comparar uma amostra de DMUs que realizam 
determinada tarefa e se distinguem nas quantidades de insumos que utilizam e na 
quantidade de produtos resultantes. A partir da identificação das unidades mais 
eficientes, a fronteira de produção é traçada, e, assim, tem-se o benchmark para as 
DMUs ineficientes. 

A partir de então, é possível determinar a eficiência de cada DMU concer-
nente a todas as demais unidades observacionais da amostra, criando-se ordenação 
das unidades, de acordo com sua eficiência relativa. Dessa forma – de acordo com 
Gomes (2001) –, seria possível, por exemplo, subsidiar estratégias de produção 
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que maximizem a eficiência das DMUs avaliadas, corrigindo-se as ineficientes. 
Nesse sentido, a contribuição dessa avaliação seria definir setores mais estratégi-
cos – e eficientes – quanto ao recebimento do crédito, além de buscar investigar 
o porquê da maior e da menor eficácia de certar empresas, no intuito de corrigir 
as ineficiências. Essa última questão poderia continuar a ser investigada com mais 
detalhes, a partir de avaliação qualitativa que será o foco da próxima subseção.

5.3.3 Avaliação qualitativa: grupo focal – 3o ano 

Esse método – apesar de ser pouco comum nos trabalhos de economistas por não 
lidar com estatísticas – é capaz de adicionar informações importantes e comple-
xas, acerca dos instrumentos e dos impactos da PNDR. As pesquisas qualitativas 
caracterizam-se pela avaliação de percepções dos atores acerca de várias questões –  
por exemplo, ambiente institucional da política, da aplicação dos recursos, da 
relação banco/cliente, das dificuldades de acesso aos recursos etc – e pela identifi-
cação das características subjetivas do tema estudado. Entre as técnicas utilizadas 
na pesquisa qualitativa, o grupo focal é uma das mais empregadas e – de acordo 
com Dias (2000) – atualmente tem alcançado altos índices de popularidade, prin-
cipalmente, pela sua adaptabilidade a qualquer tipo de abordagem (exploratória, 
fenológica ou clínica).

De acordo com Krueger e Casey (2009), o grupo focal é definido por uma série 
de discussões – destinadas a obter percepções sobre área definida de interesse – e 
entrevistado em ambiente permissivo, não ameaçador e cuidadosamente planejado. 
Em outras palavras, seriam grupos de pessoas reunidas para avaliar e identificar 
problemas. Especificamente, o objetivo do grupo focal para avaliar os instrumen-
tos da PNDR seria o de aprofundar os conhecimentos sobre as necessidades, as 
percepções, as atitudes e as ideias do público-alvo desse programa. 

Na prática, o grupo focal inicia-se com uma reunião entre os pesquisados e 
um moderador, com ampla participação de todos os participantes. Porém, antes 
das reuniões, algumas etapas são necessárias. A primeira é o planejamento, em 
que os objetivos da pesquisa são definidos para a produção do questionário e a 
escolha dos entrevistados que comporão o grupo a ser entrevistado. Em seguida, 
os moderadores são escolhidos, e uma lista de perguntas é selecionada para insti-
gar o debate e servir como guia para o moderador. De acordo com Dias (2000), 
em geral, o moderador é responsável pela elaboração do guia de entrevista, pela 
condução da discussão, bem como pela análise e pelo relato de seus resultados.  
As próximas etapas – além do planejamento e da escolha do moderador – incluem 
a escolha do local e dos participantes, respectivamente. A escolha dos participantes 
pode ser de forma a montar grupo homogêneo ou heterogêneo, a depender do 
objetivo da pesquisa. Em seguida, a discussão do grupo focal deve ser iniciada, e 
espera-se que ocorra interação no grupo para que os espectros das respostas sejam 
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ampliados e acarretem riquezas de informação para a pesquisa. Adicionalmente, os 
resultados da pesquisa são analisados de acordo com os objetivos propostos ainda 
no planejamento. Esses resultados devem conter – segundo Dias (2000) – resumo 
dos comentários mais importantes, conclusões e recomendações do moderador.

A pesquisa qualitativa insere-se no contexto de que avaliar a política – e seus 
instrumentos – apenas pela mensuração dos volumes de recursos utilizados não 
esclarece adequadamente – ou até mesmo indica – questões institucionais fun-
damentais para a existência de sistema de avaliação de fundos e incentivos fiscais 
amplo e sistemático, temporalmente falando. 

Será necessário avaliar, ademais, entre outras variáveis e questões:

• a percepção dos demandantes (empresas e pessoas) acerca das facilidades/
dificuldades para a tomada de recursos; 

• se os montantes de recursos disponíveis pelo sistema, a despeito de sua 
expansão recente, se mostram suficientes para a demanda real dos pro-
dutores nas regiões;

• se a aplicação dos recursos guarda, em cada região, alguma correspondência 
com orientações estratégicas de fortalecimento setorial;

• o grau de adesão da aplicação dos recursos aos objetivos da PNDR; e

• o grau de complementaridade que esses recursos guardam com outras 
fontes de recursos públicas – por exemplo, com os investimentos finan-
ciados pelo BNDES – ou privadas.

O grupo focal pode ser ferramenta útil na coleta de informações em situações 
distintas do processo de avaliação, ao servir tanto para a elaboração das pesquisas 
quantitativas posteriores, quanto para o esclarecimento de pontos ou resultados 
obscuros das pesquisas quantitativas anteriores. Nesse último caso, a pesquisa por 
meio do grupo focal realizará trabalho investigativo, com o objetivo de obter dos 
participantes explicações para os problemas encontrados anteriormente.

5.3.4 Avaliação de impacto sobre o problema: ex ante e ex post – 4o ano 

Enquanto as avaliações anteriores tiveram perspectiva no nível das empresas – ou 
micro –, a avaliação de impacto realizada nessa fase apresenta perspectiva macro, 
com o intuito de investigar os impactos dos instrumentos da PNDR sobre a evolu-
ção das disparidades regionais, tendo-se em vista que os principais objetivos dessa 
política são definidos no nível macro – por exemplo, redução das desigualdades 
regionais. Nesse sentido, no quarto ano do processo de avaliações, propõem-se dois 
tipos de avaliações (ex ante e ex post) nas escalas geográficas agregadas: municipal, 
microrregional, mesorregional e estadual.
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A avaliação ex ante – ou inicial – é essencial na fase de planejamento, no que 
tange a avaliar sua pertinência, sua viabilidade e sua eficácia potencial, com a fina-
lidade de proporcionar critérios objetivos da distribuição dos recursos da PNDR 
nos anos seguintes e no início de novo ciclo de avaliação. Por sua vez, a avaliação ex 
post é a análise de impacto, realizada para mensurar os efeitos dos instrumentos 
dessa política, ao final do ciclo de avaliação de quatro anos. Nesse sentido, nessa 
fase da avaliação, objetiva-se avaliar o passado e vislumbrar o futuro, com o intuito 
de planejar a alocação dos recursos da PNDR nos próximos quatro anos.

Em relação à avaliação ex ante, será feito o uso de modelos inter-regionais de 
equilíbrio geral computável. De acordo com Santos (2010), a partir da crítica aos 
métodos tradicionais de modelagem regional, modelo insumo-produto e modelos de 
base econômica, surgiram os IEGC. Nestes, a economia alcança o equilíbrio entre 
oferta e demanda por intermédio de preços flexíveis, ao contrário dos preços fixos 
dos modelos tradicionais; consequentemente, os impactos dos choques exógenos 
sobre as economias regionais dependem das elasticidades de oferta e demanda. 
Diante dessa característica, os IEGC apresentam-se para os estudos regionais como 
ferramenta bastante importante na avaliação de políticas. Com esse instrumental, 
objetiva-se simular os efeitos futuros (médio e longo prazo) da alocação espacial 
da carteira de investimentos dos instrumentos da PNDR.

Especificamente, os IEGC utilizam o princípio de que os resultados encon-
trados na economia regional derivam do comportamento dos agentes econômicos 
no âmbito regional. Nesse sentido, uma das metodologias mais utilizadas na 
modelagem IEGC é a bottom-up, na qual as regiões são consideradas economias 
individuais e interdependentes, de forma que os resultados nacionais são obtidos 
por meio da agregação dos resultados regionais.20 De acordo com Liew (1984), 
uma das principais vantagens da abordagem bottom-up é a possibilidade de verifi-
cação dos efeitos feedback, que possibilitam a avaliação dos impactos regionais na 
economia nacional, bem como dos impactos nacionais sobre a economia regional. 

Por sua vez, a avaliação de impacto ex post fará uso de regressões econométricas 
com dados em painel. Estes são caracterizados pelo acompanhamento ao longo do 
tempo das unidades observacionais. Em termos práticos, a riqueza de informações 
desse tipo de dados permite que os pesquisadores examinem questões que não 
podem ser estudadas separadamente por dados em cross-section ou séries temporais, 
ou que até mesmo não estão disponíveis em escala micro. Ademais, será possível 
a construção de diversos indicadores em níveis municipal, microrregional, mesor-
regional e estadual, para averiguar os impactos dos instrumentos da PNDR sobre 
a evolução desses índices. Além disso, a utilização de modelos de dados em painel 

20. A formalização do modelo inter-regional de equilíbrio geral computável (IEGC), por intermédio de abordagem 
bottom-up, pode ser encontrada em Haddad (1999).
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com efeitos fixos permite incluir tanto as características observáveis quanto as não 
observáveis invariantes no tempo – por exemplo, as características institucionais, 
se forem consideradas relativamente constantes durante o período analisado –, que 
são representadas pelo efeito fixo (Resende, 2014a). Essas análises têm como obje-
tivo responder às seguintes questões: “Que mudanças são evidentes no problema 
(disparidades regionais)?” e “Será que tais disparidades regionais foram reduzidas, 
como resultado do programa?”.  

6 CONCLUSÕES

Desde sua criação, no âmbito da CF/1988, que os fundos constitucionais de 
financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vêm expandindo seus 
volumes de recursos à disposição para o financiamento de atividades produtivas. 
Em 1995, os três fundos totalizavam R$ 2,5 bilhões – valores de 2010 –, ao passo 
que, em 2012, o volume conjunto chegou a R$ 20 bilhões – valores de 2010. 

Sua dimensão conjunta – dos fundos – com relação às economias regionais 
também ganhou mais expressão. Em cada uma das três regiões, os recursos repre-
sentavam menos de 0,6% do respectivo PIB regional em 1995 (no Norte, 0,2% 
do PIB; no Nordeste, 0,6%; e no Centro-Oeste, 0,2%). Esse patamar mudou e 
atingiu, em 2012, 1,0% do PIB na região Norte, 2,3% no Nordeste e 1,6% no 
Centro-Oeste. 

Pensados e estruturados como mecanismos de fortalecimento das economias 
regionais, os fundos constitucionais de financiamento, já com 25 anos de funciona-
mento, evidenciam características das aplicações de recursos condizentes – embora 
passíveis de reformulação – com as premissas de redução de desigualdades terri-
toriais. Verificou-se a distribuição estadual, bem como o recorte capital-interior 
em cada estado das três regiões, e constatou-se que ocorreu baixa concentração de 
recursos no seu aspecto espacial. Raramente, somente uma UF capturou mais de 
30% do conjunto dos recursos de sua região no conjunto do período considerado 
(1995-2012). Essa situação se verificou apenas no Pará, com 37,7% dos recursos 
regionais do FNO, e em Goiás, com 45,6% dos recursos desse fundo.

O tamanho econômico das capitais dos estados não tem se constituído em 
elemento de concentração de recursos dos fundos constitucionais de financiamen-
to. No Nordeste, o conjunto das microrregiões das suas nove capitais reteve para 
si – ao longo do período 1995-2012 – apenas 28,7% do total regional acumula-
do no período; o restante dirigiu-se para microrregiões do interior dos estados.  
Na região Norte, esse percentual retido por suas seis capitais foi ainda menor, de 
apenas 14,2% do total nesse período. Na região Centro-Oeste, por fim, as quatro 
capitais capturaram apenas 16,0% do total regional acumulado no período.
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Parece, portanto, que as preocupações – relacionadas com as aplicações dos 
recursos dessas fontes públicas de financiamento da atividade econômica – estão mais 
próximas aos usos setoriais dos recursos que propriamente à distribuição territorial. 

De fato, os dados mostram forte destinação de recursos para atividades 
primárias (agricultura e pecuária) nas três grandes regiões. No Nordeste, essas 
atividades capturaram 44,9% do total, no período 1995-2012; na região Norte, a 
fração utilizada por tais atividades foi bem maior: de 82,5%, nesse período; e na 
região Centro-Oeste, a participação dessas atividades no total do uso dos recursos 
também foi elevada (75,2%).

É verdade que se nota tendência de redução da concentração setorial das 
aplicações, pelo menos no período 2010-2012. No Nordeste, ocorre redução 
para 36,6% do total; no Norte, para 75,7%; e no Centro-Oeste, para 55,2%.  
Entretanto, cabe se perguntar qual o sentido estratégico de elevado nível de apli-
cação de recursos em setores produtivos de baixo valor agregado. Por que razões o 
setor industrial não tem merecido nível de aplicação mais elevado que o presente, 
se se sabe que é nos ramos industriais que o valor agregado tende a ser maior e a 
expandir-se mais fortemente?

O conjunto de recursos que a política regional mobiliza no país já apresenta 
volume invejável, e sua trajetória não apresenta sinais de redução nas próximas 
décadas. O conjunto dos fundos constitucionais de financiamento e dos fundos 
de desenvolvimento regional tem R$ 30,18 bilhões, para 2015, e previsão de atin-
gir R$ 47,7 bilhões, em 2025. Nesse período que se estende de 2015 a 2025, o 
montante acumulado chegará a R$ 423,1 bilhões, o que representa cifra relevante 
para ser bem utilizada pela PNDR.

Em função dessa constatação, é de igual modo importante que as funções 
de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das políticas e dos ins-
trumentos de políticas regionais estejam preparadas para dar conta do uso desse 
grande volume de recursos. Sabe-se que são muitos os problemas decorrentes da 
aplicação dos recursos, bem como de suas limitações – quer sejam do perfil setorial, 
quer sejam do perfil espacial das aplicações – e que, necessariamente, demandarão 
monitoramento mais qualificado e permanente que o existente.

A figura 4 tem o intuito de resumir de forma esquemática a proposta de 
avaliação continuada dos instrumentos da PNDR, que está sendo desenvolvida 
pelo Ipea e também tem o intuito de agregar os esforços já realizados pelo próprio 
instituto e pelos bancos operadores; em especial, o BNB e o Basa. Como discutido 
anteriormente, o processo de avaliação continuada seria feito por meio de ciclos 
temporais de quatro anos, iniciando-se no período 2015-2018 – o período avalia-
do será 2006-2014 – e continuando nos ciclos seguintes: 2019-2022 – o período 
avaliado será 2010-2018 –, 2023-2026 – o período avaliado será 2014-2022 – etc. 
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O período temporal de avaliação compreende oito anos – e vários subperíodos –, 
tendo-se em vista a necessidade da maturação de certos investimentos para que 
se possa mensurar seus impactos no território. Ademais, vários subperíodos serão 
analisados para avaliar a existência de impactos também em período mais curto de 
tempo; por exemplo, em quarto anos, vis-à-vis os oito anos avaliados.

FIGURA 4
Resumo do processo de avaliação continuada dos instrumentos da PNDR

• Atualmente, apenas a
valiações dos Fundos
Constitucionais (FNE, FNO, 
FCO) são realizadas.

• Elas são realizadas de 
forma pontual e sem 
planejamento integrado.

• Demais instrumentos não 
são avaliados

Proposta da 
avaliação continuada 
dos instrumentos da 
PNDR

Avaliação do 
FCO Resende 

et al. 
(2014)

Necessidade de sistematização das avaliações

• Método: Propensity Score Matching
• Resultado: as metas do programa foram alcançadas no nível dos beneficiários?
• Todos instrumentos da PNDR que apresentem dados disponíveis
• Período: 2006-2014*
• Microdados (no nível individual)

• Método ex ante: modelo Interregionais de Equilíbrio Geral Computável (IEGC) -> Impactos futuros
• Resultado ex post: modelos de regressão em painel de efeitos fixos -> impactos passados
• Todos instrumentos da PNDR que apresentem dados disponíveis
• Período: 2006-2014* (ex post), 2018-2026* (ex ante)
• Macrodados (em escala municipal, microrregional, estadual e mocrorregional)

Ao final de cada ciclo de 4 anos, tem-se resultados de avaliação de todos os instrumentos da PNDR que são 
comparáveis e podem subsidiar nas decisões de aprimoramento da política

• Método: grupo focal 
• Resultado: avaliar qualitativamente e percepção dos beneficiários e bancos operadores
• Todos instrumentos da PNDR que apresentem dados disponíveis
• Período: 2006-2014*
• Micro e macrodados (no nível individual e em escala municipal, microrregional, estadual 
   e macrorregional)

• Método: Data Envelopment Analysis* (DEA) ou Análise Envoltória de Dados
• Resultado: avaliar a eficiência dos empreendedores beneficiados
• Todos instrumentos da PNDR que apresentem dados disponíveis
• Período: 2006-2014*
• Microdados (no nível individual)

Avaliação do 
FNO

Basa (2013e)Avaliação do 
FNE

Soares et al.
(2009)

1ºano (2015) 
Avaliação de 

eficácia

3ºano (2017) 
Avaliação 
qualitativa

4ºano (2018) 
Avaliação de 

impacto sobre 
o problema

2ºano (2016) 
Avaliação de 

eficiência

Elaboração dos autores. 
Obs:   O período analisado no primeiro ciclo de avaliação será 2006-2014, incluindo-se vários subperíodos. As avaliações serão 

realizadas por tipologia da PNDR, setor e porte dos beneficiários.  

Em resumo, a proposta apresentada para discussão visa sistematizar as ava-
liações que são realizadas, até o momento, de forma pontual e não concomitante, 
além de compartilhar e agregar esforços de avaliação que já estão em curso pelos 
bancos operadores. Nesse sentido, a Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, 
Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea teria a função de criar sinergias entre os 
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esforços de avaliação, ao coordenar e executar as análises anuais propostas no ciclo 
de avaliação aqui discutido.   

Por fim, é importante reafirmar algumas considerações colocadas ao longo deste 
capítulo. A proposta de avaliação continuada destinar-se-á, preponderantemente, 
aos fundos constitucionais de financiamentos (FNE, FNO e FCO) e aos fundos 
de desenvolvimento (FDNE, FDA e FDCO), visto que os fundos fiscais (Finam e 
Finor) estão em processo de extinção e os incentivos fiscais ainda carecem de dados 
padronizados e na forma apropriada para as análises propostas. A implementação 
dessa avaliação continuada, se for realizada pelo Ipea, ainda depende de renovação 
da parceria MI-Ipea, por meio de termo de cooperação. Os períodos temporais – por 
exemplo, 2006-2014 e seus subperíodos – em que as avalições serão empreendidas 
ainda podem ser ajustados, devido à disponibilidade dos dados.

O esforço que ora vem sendo desenvolvido pela Dirur/Ipea – sob demanda 
explícita do MI – é, portanto, este de contribuir para ampliar o escopo e o alcance 
da avaliação do conjunto de instrumentos devotados à política regional. Ao longo 
de sua execução, persegue-se o objetivo de produzir um conjunto sistemático de 
insumos críticos e elementos de apoio à modelagem de sistema integrado de moni-
toramento e avaliação permanente de tais instrumentos, com caráter ininterrupto 
no tempo e passível de comparabilidade entre as distintas experiências de aplicação 
nas instituições regionais envolvidas.
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APÊNDICE 

TABELA A.1
FNO: composição estadual dos desembolsos médios de períodos escolhidos (1995-2012)
(Em %)

1995-2012 1995-1999 2000-2009 2010-2012

AC 5,4 4,3 4,8 6,8

AM 13,9 6,4 13,3 18,0

AP 1,9 1,8 0,9 3,8

PA 37,7 52,0 38,5 30,8

RO 18,9 13,6 17,1 24,3

RR 1,5 2,4 1,7 0,7

TO 20,7 19,4 23,6 15,6

100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: MI.

TABELA A.2
FNE: composição estadual dos desembolsos médios de períodos escolhidos (1995-2012)
(Em %)

1995-2012 1995-1999 2000-2009 2010-2012

AL 4,8 6,6 4,9 4,2

BA 25,3 23,9 27,0 23,4

CE 15,3 15,1 14,9 15,9

ES 1,1 0,1 1,5 0,9

MA 11,3 8,1 12,7 10,4

MG 4,7 6,7 4,0 4,9

PB 5,5 6,7 5,9 4,8

PE 14,0 12,0 12,2 17,1

PI 6,9 9,5 5,7 7,7

RN 6,4 6,0 6,2 6,8

SE 4,6 5,4 5,0 3,8

100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: MI.
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TABELA A.3
FCO: composição estadual dos desembolsos médios de períodos escolhidos (1995-2012)
(Em %)

1995-2012 1995-1999 2000-2009 2010-2012

DF 5,8 4,8 4,6 7,9

GO 45,6 39,6 48,9 42,2

MS 21,0 23,0 19,4 22,9

MT 27,5 32,6 27,1 27,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: MI.




