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RESUMO

A questão das disparidades socioeconômicas evidenciadas entre o Nordeste e as demais regiões
do país têm sido alvo desde a década de 1950 de diversos planos e políticas governamentais
que mostraram-se incapazes de reduzir de forma significativa e permanente o hiato do
desenvolvimento observado. Nos primeiros anos deste século, no entanto, algumas políticas
foram capazes de provocar alterações significativas em diversos indicadores socioeconômicos
da região. Desse modo, o trabalho objetiva investigar as políticas públicas responsáveis, no
início do século XXI, por alterações positivas em diversos indicadores socioeconômicos do
Nordeste e as repercussões da inflexão econômica e política atual sobre estas. Para atingir os
objetivos utilizou-se, além da pesquisa bibliográfica em autores como Almeida e Araújo (2004), Araújo
(2000; 2013; 2014), Brandão (2013; 2015), Carvalho (2001), Furtado (1984; 2005) e Rego (1976), de
levantamento de dados secundários disponibilizados nas principais plataformas - MDSA, IBGE, IPEA,
e-SIC, dentre outras. Ao fim constatou-se que as políticas de governo implementadas a partir de 2003,
bem como as alterações por elas proporcionadas, ligadas a aspectos conjunturais, de curto prazo, têm se
mostrado incapazes de manter seus resultados diante da inflexão político-econômica observada nos
últimos dois anos.

Palavras-chave: Nordeste, políticas públicas, desenvolvimento regional.

ABSTRACT

The issue of socioeconomic disparities highlighted between the Northeast and other regions of
the country have been targeted since the decade of 1950 several plans and government policies
that were unable to reduce significantly and permanently the hiatus observed development. In
the early years of this century, however, some policies were able to cause significant changes
in several economic indicators in the region. In this way, the work aims to investigate public
policy responsible, at the beginning of the 21st century, by positive changes in various socioeconomic indicators and the impact of the current economic and political change on these. To
achieve the goals we used, besides the bibliographical research on authors such as Almeida e
Araújo (2004), Araújo (2000; 2013; 2014), Brandão (2013; 2015), Carvalho (2001), Furtado (1984;
2005) and Rego (1976), secondary data collection provided in major platforms - MDSA, IBGE,

IPEA, e-SIC, among others. At the end it was noted that Government policies implemented
from 2003, as well as the amendments they offered, linked to short-term cyclical aspects, have
proven unable to keep their results on the political and economic change observed over the past
two years.
Keys-word: Northeast, public policies, regional development.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objeto o estudo das diferenciações regionais históricas existentes
no país, com ênfase em aspectos relativos ao movimento recente da temática em relação ao
Nordeste, região que, segundo Ciriaco (2016), apresenta ainda hoje os maiores hiatos quando
se trata de questões como pobreza e educação.
A economia nordestina de alta produtividade do auge da atividade açucareira involui
gradativamente para um cenário em que a população produzia apenas o necessário para subsistir
(FURTADO, 2005). Nessa involução, considerando-se os avanços no Sudeste a partir do início
do processo de industrialização, foi se elevando o hiato em diversos indicadores
socioeconômicos, notadamente nos relacionados à renda e aos níveis de vida.
Para combater esse processo foram tomadas inicialmente diversas medidas que se
propunham a combater o que era apontado à época como o maior problema da região: as secas
(CARVALHO, 2001). Apenas em 1956, com o relatório do Grupo de Trabalho para o
Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), empreende-se um planejamento baseado em um
diagnóstico amplo das questões socioeconômicas da região com o apontamento de diretrizes
para o seu desenvolvimento (REGO, 1976).
A partir do documento do GTDN o combate às desigualdades mencionadas ganha uma
institucionalidade maior com a criação da SUDENE em 1959. Desde então diversos planos e
programas trataram, de forma direta ou indireta, das questões regionais.
Já nos anos 1980 e 1990 o planejamento nacional e regional sofreu descontinuidades
em virtude das crises econômica e fiscal ocorridas (CARVALHO, 2001).
É a partir da perpetuação de desigualdades socioeconômicas entre o Nordeste e as
demais regiões do país, notadamente em relação ao Centro Sul, que surge o interesse pelo
estudo do planejamento e das políticas públicas para o Nordeste na atualidade.
Para Furtado (1984) é de extrema importância que as Universidades da região
mobilizem meios na busca de soluções para os graves problemas que afligem a região pela
utilização dos instrumentos que possuem para aprofundar os estudos da temática, bem como
para repassar à sociedade informações nem sempre publicizadas pelos “centros de poder”.
Neste sentido, o estudo vem se somar à rica bibliografia existente sobre a temática,
com ênfase nos movimentos recentes, de forma a contribuir para a manutenção do debate,
evidenciando sua importância não apenas para a região em si, mas para o desenvolvimento da
nação como um todo.
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Considerando que nos primeiros anos deste século ocorreram avanços significativos
nas discussões e no planejamento de políticas para reduzir o hiato entre as regiões através de
instrumentos como a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e,
especificamente para o Nordeste, de planos como o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Sustentável do Nordeste (PDNE) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido (PDSA) e que, nesse mesmo período, políticas federais, principalmente de caráter
setorial e social, tiveram rebates positivos diferenciados nas regiões que apresentavam maiores
carências, cabe investigar a implicação de tal cenário no Nordeste, bem como fazer um esforço
no sentido de identificar continuidades ou retrocessos implicados pela atualidade.
Neste sentido, cabe buscar respostas para os seguintes questionamentos: as políticas
responsáveis por tais alterações têm caráter regional sendo, desse modo, capazes de provocar
alterações estruturais sustentáveis nos aspectos socioeconômicos da região? São capazes de
empreender ações de longo prazo, não suscetíveis a descontinuidades ou reversões
significativas em virtude de fatores conjunturais, de curto prazo? São suficientes para perpetuar
a conquista de avanços na redução das disparidades enfrentadas? Em síntese: tais políticas se
caracterizam como de Estado ou de Governo?
Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é investigar as políticas públicas
responsáveis, no início do século XXI, por alterações positivas em diversos indicadores
socioeconômicos do Nordeste e as repercussões da inflexão econômica e política atual sobre
estas.
Como objetivos específicos tem-se: identificar as políticas responsáveis por alterações
positivas em diversos indicadores socioeconômicos no Nordeste no início do século XXI;
demonstrar as repercussões da inflexão política e econômica iniciada em fins de 2014 sobre
esses indicadores; e relacionar as repercussões demonstradas com os tipos de políticas
empregadas.
Do ponto de vista metodológico aponta-se os pressupostos conceituais que balizam os
objetivos, desenvolvendo uma fundamentação teórica que destaca as contribuições de teorias e
conceitos científicos, bem como as experiências de pesquisa e socialização dos saberes já
produzidos sobre a temática ou área de estudo.
Considerando que Michel (2005) argumenta que a pesquisa qualitativa é aquela em
que os autores buscam em fontes que tem maior conhecimento a fundamentação da abordagem
e que se fará necessário quantificar resultados, principalmente através de indicadores
socioeconômicos atuais, pode-se considerar o estudo como quali-quantitativo.
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O estudo pode ser classificado como descritivo, já que descreve e registra as fases do
planejamento tendo como foco o Nordeste. Pode ainda ser classificado como exploratório, pois,
esse tipo de pesquisa, segundo Gil (2008), tem o objetivo de fornecer mais informações sobre
o assunto que se está investigando, adicionando informações empíricas, via estudos
bibliográficos, por exemplo.
Quanto aos meios, a pesquisa conterá caráter bibliográfico e documental. É por se
utilizar de livros e artigos especializados no assunto, com destaque para Almeida e Araújo
(2004), Araújo (2000; 2013; 2014), Brandão (2013; 2015), Carvalho (2001), Furtado (1984;
2005), GTDN (1959) e Rego (1976), além de outras obras de eminentes autores que
contribuíram de maneira significativa para a elucidação da história econômica e social da região
Nordeste, que caracteriza-se como bibliográfica.
Concomitante à pesquisa bibliográfica será realizada pesquisa documental que,
conforme Vergara (2007) utiliza-se de documentos preservados no interior de órgãos públicos
e privados de qualquer natureza, ou de registros, regulamentos, comunicações e outros. Assim,
serão utilizados documentos de órgãos ligados às questões regionais como aqueles elaborados
no âmbito da SUDENE, da extinta ADENE, do Ministério da Integração Nacional e das
instituições a ele ligadas, bem como de vários órgãos governamentais ou não que
disponibilizem dados relativos à diversos indicadores da região a exemplo do Banco Central
(BACEN), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outros. Serão
utilizados ainda normativos federais na forma de leis e decretos que se relacionem com a
questão.
Utiliza-se, para efeito de delimitação da região, o conceito oficial do IBGE que a
determina como limitada pelas áreas geográficas de nove estados (Ceará, Bahia, Pernambuco,
Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas). Essa delimitação foi
escolhida pois, a despeito de a utilizada para a determinação da área de atuação da Sudene –
que engloba além dos nove estados citados áreas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo
– se adequar mais à temática, os dados disponíveis em diversos órgãos, a exemplo de IBGE e
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), relacionam-se àquela primeira classificação.
Nesse intuito, além dessa introdução, o trabalho é composto por três capítulos e pela
conclusão. No primeiro capítulo apresenta-se o histórico do planejamento desde a sua
caracterização como atividade intrínseca ao Estado Moderno, passando de forma breve pelas
primeiras experiências no Brasil, até o momento onde se desperta para a importância do
planejamento das questões regionais, a partir de onde é realizado um esforço no intuito de
descrever os principais planos e projetos desenvolvidos para o Nordeste até os anos 2000.
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No segundo capítulo são abordadas as políticas colocadas em debate e implementadas
a partir do século XXI, fazendo uma associação a partir de estudos como os de Araújo (2013)
e Brandão (2015) entre elas e as alterações significativas observadas em diversos aspectos
socioeconômicos da região. Apresenta-se também a inflexão ocasionada pela crise de múltiplas
faces – social, política e econômica – e os riscos potenciais observados.
No capítulo três, com base em dados de fontes governamentais como Banco Central
(BACEN), Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), Superintendência para o Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), dentre outros, investiga-se se,
mesmo no curto espaço de tempo decorrido da referida inflexão, já se encontram reflexos
negativos da conjuntura sobre os avanços obtidos nos primeiros anos do século XXI.
Por fim, segue-se a conclusão do estudo que, a rigor, buscou contextualizar o atual
momento das políticas públicas com rebates regionais diante da inflexão econômica e social
observada nos últimos dois anos.
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1 PLANEJAMENTO: CONTEXTO HISTÓRICO E A QUESTÃO REGIONAL

O Estado é uma criação da sociedade moderna que, para regular as relações inerentes
ao convívio social optou pela legitimação dessa institucionalidade. Conceituar tal “entidade”
construída a partir de tantas contradições é tarefa ousada; porém, a utilização de um conceito
clássico como o de Engels (1884) citado por Pereira (1995, p. 85-86), pode dar conta dessa
necessidade.
O Estado (...). É, antes, um produto da sociedade quando esta chega a
determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se
enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que esses
antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes não se
devorem e não consumam a sociedade em uma luta estéril, faz-se necessário
um poder colocado acima da sociedade, chamado a amortecer o choque e
mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder, nascido da sociedade, mas
posto acima dela, e dela se distanciando cada vez mais, é o Estado.

Enquanto detentor, mantenedor e distribuidor desse poder, o Estado, por meio de sua
ação política, deve atuar como promotor da ordem, permitindo a pacífica convivência entre as
pessoas que têm interesses particulares e que buscam a felicidade para si (DIAS e MATOS,
2012). Nessa atuação, o Estado é comandado por um grupo dirigente que convencionou-se
intitular governo; as diferentes composições desse grupo, por sua vez, podem levar a alterações
significativas da ação do Estado.
Essa atuação, no entanto, já esteve bastante reduzida a poucas atividades e fins; isso se
deu quando o pensamento liberal dominava o cenário político. Esse pensamento, lastreado no
desenvolvimento inicial do sistema capitalista e tendo como expoente inicial Adam Smith,
entendia que o mercado era capaz de se autorregular e de promover o bem comum e que, desse
modo, o Estado não deveria intervir na economia investindo apenas em infraestrutura e em
áreas em que o capital privado não tivesse interesse em atuar (SOUZA, 2008).
Os constantes ciclos da atividade econômica e a condução do capitalismo para estruturas
de mercado que inviabilizavam a promoção do bem comum proposto pela teoria liberal foram
demandando cada vez mais da atuação do Estado, principalmente na esfera econômica. A
concretização teórica da necessidade de um Estado atuante veio com os problemas advindos da
Grande Depressão de 1929 e se fundamentou com marco inicial na obra de Jonh Maynard
Keynes, “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”, de 1936 (SOUZA, 2008).
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Diante da multiplicação de demandas a serem atendidas pelo Estado, surge a
necessidade de pensar estrategicamente sua atuação, de modo que esta não ficasse
comprometida pela pulverização de ações que, descoordenadas, teriam sua efetividade reduzida
no atendimento das demandas da sociedade.
Assim surge o planejamento que, segundo Lopes (1990, p. 57) é “um fenômeno típico
do século XX” que tem como três marcos críticos na sua curta trajetória a tentativa russa de
implantação de um sistema de planejamento nacional logo depois da Revolução de 1917; a
Grande Depressão de 1929, que veio a colocar em xeque a viabilidade de manutenção dos
conceitos de Estado mínimo e liberal; e a 2° Guerra Mundial, que implicou na necessária
racionalização e alocação de recursos a partir de um planejamento central em diversos países.

[...] (é) antes no contexto novo de uma sociedade que para sobreviver e
expandir-se tem que planejar, mesmo no caso das economias capitalistas, que
o planejamento se apresenta como um tipo definido e variável de ‘resposta’
política e técnica para os desafios das sociedades industriais de massas
(MINDLIN, 2003. p. 170).

Conceituado por Lopes (1990) como um processo em que se traça objetivos e linhas de
ação que indiquem os melhores caminhos a se percorrer para conseguir, usando determinados
recursos, galgar as metas estipuladas, o planejamento torna-se assim intrínseco à ação do
Estado.
Desse modo, as políticas públicas, entendidas segundo Dias e Matos (2012, p. 12) como
“um conjunto de princípios, critérios e linhas de ação que garantem e permitem a gestão do
Estado na solução dos problemas nacionais.”, são extremamente dependentes, para sua eficiente
execução, de técnicas adequadas de planejamento.
Na verdade, por constituir-se em uma etapa tão importante na concretização das
políticas públicas, o planejamento acaba se confundindo com elas ao englobar muitas vezes o
diagnóstico e a avaliação (esses colocados por alguns estudiosos como atos distintos e
separados no tempo da atividade de planejar) (SECCHI, 2013).
Diversos Estados Nacionais passam a fazer, então, diagnósticos de problemas em áreas
prioritárias à execução de suas funções e, a partir deles, elaboram planos que, compostos de
programas e ações, busquem de forma racional e eficiente superar tais dificuldades.
No Brasil a experiência de planejamento tem início de forma ainda embrionária a partir
de 1939 quando planos como o Plano Especial de Obras Públicas e Aparelhamento da Defesa
Nacional (1939), o Plano de Obras e Equipamentos (1943) e o Plano SALTE – Saúde,
Alimentação, Transporte e Energia – (1950) conferem a essa atividade uma natureza mais
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ampla e plurissetorial, inclusive com a criação de instituições para formulação, execução e
controle. No entanto, é com o Plano de Metas, dada a complexidade de suas formulações e a
profundidade de seus impactos, que efetivamente se põe em prática o planejamento
governamental no Brasil (MINDLIN, 2003; ROSSETI, 1995; LOPES, 1990).
É desse mesmo período a emergência na agenda nacional da necessidade de enfrentar
desafios que consideravam a escala regional. Inicialmente, o maior desafio nesse aspecto seria
em relação à redução das disparidades que se evidenciavam entre as distintas regiões do
território e, nesse contexto, destacou-se a política formulada como alternativa para as
disparidades evidenciadas do Nordeste em relação às demais regiões, principalmente em
relação ao Centro Sul.
Esse planejamento destinado à região passaria por muitos processos de evolução e
involução que, na contradição existente entre os distintos grupos que se alternam e/ou dividem
o poder, levariam a avanços e à conclusão de que muito ainda precisa ser feito. Para entender
essa dinâmica, faz-se necessário um esforço no sentido de demonstrar o histórico de tais ações.

1.1 Planejamento para o Nordeste brasileiro.

O Nordeste, com uma densa e crescente demografia e apresentando escassez relativa de
recursos naturais, esta última tendo como maior representante a questão hídrica agravada pela
constante ocorrência de secas, passou a ser cenário de ocorrência de um fenômeno baseado
principalmente na diferenciação da renda e dos padrões de vida de sua população em relação
aos das demais regiões.
Furtado (2005) mostra como a economia nordestina de alta produtividade do auge da
atividade açucareira passa por um processo de involução que a transforma em uma economia
onde a grande maioria da população produzia apenas o necessário para subsistir.

Essa

transformação se deu através da perca de dinamismo da atividade principal (o açúcar), da perca
de produtividade do setor pecuário em função do crescimento extensivo e do crescimento do
setor de subsistência que abrigava contingentes populacionais cada vez mais elevados.
Enxergando apenas a questão climática, os governos atuaram essencialmente na criação
de órgãos e instituições que garantissem o combate à dificuldade que até então era tida como o
principal motivo do atraso da região: as secas. Assim foram criados organismos como a
Inspetoria de Obras Conta as Secas (IOCS) de 1909 – transformada em Inspetoria Federal de
Obras Contra as Secas (IFOCS) e, posteriormente, no Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (DNOCS) (CARVALHO, 2001).
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A diferenciação regional, principalmente em relação ao Centro Sul, cresce pelo
contraste entre o dinamismo da atividade exportadora de cada uma das regiões (açúcar versus
café). Porém, essa diferenciação não se tornava nítida porque a economia nacional era
desarticulada internamente, formando um “arquipélago de ilhas” que se articulavam
individualmente com o mercado externo. É no momento em que a economia nacional se volta
para o mercado interno e que se tem início a integração do comércio inter-regional que a questão
passa a ter uma maior visibilidade (ARAÚJO, 2000).
Isso ocorre porque a integração se deu de modo a subordinar as demais regiões à
dinâmica econômica do Sudeste, principalmente a partir de 1930 com a industrialização
promovida através do Processo de Substituição de Importações (PSI). As políticas que
favoreceram o dinamismo do centro industrial localizado principalmente no Estado de São
Paulo provocavam efeitos negativos na economia nordestina que, sendo superavitária no
comércio com o exterior, tinha como única alternativa a aquisição de produtos do centro
industrial beneficiados pela política protecionista do período. Em outros termos, a balança
comercial do Nordeste era superavitária no comércio com o exterior e deficitária com o Sudeste
(ARAÚJO, 2000).

[...] ficava cada vez mais claro que os desequilíbrios regionais tendiam a se
acentuar e que poderiam aumentar, diante dos maciços investimentos em
infra-estrutura e em indústria pesada decorrentes do Programa de Metas, que
se concentravam principalmente em São Paulo, e isto desencadeava pressões
políticas das demais regiões, reclamando tratamento prioritário de
desenvolvimento (CANO, 2000, p. 104).

Ao crescente abismo observado vieram juntar-se fatores político-institucionais, internos
e externos que provocaram efervescência social e política no Nordeste a partir dos anos 1950,
como os movimentos da Igreja Católica e das Ligas Camponesas. Tais fatores tiveram extrema
relevância na adoção pelo Governo de uma postura mais ativa no sentido de institucionalizar o
planejamento para a construção de uma política de desenvolvimento para a região (ALMEIDA,
2014).
Segundo Rego (1976) a criação de organismos como a Comissão do Vale do São
Francisco (CVSF) em 1946, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em 1952 e da Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) podem ser classificadas como
experiências de planejamento, mas isoladas e atravessando etapas diversas na região.
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1.1.1 Do GTDN aos planos diretores da SUDENE

É só com a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN)
em 1956 pelo presidente Juscelino Kubitscheck que o planejamento do Nordeste passa a ser
realizado considerando-se a estrutura econômica da região como um todo e retirando do
fenômeno “natural” das secas a exclusiva responsabilidade pelas questões das desigualdades.
Elaborado por Celso Furtado, mas publicado em nome do GTDN dada a resistência que
poderia advir das elites locais que se beneficiavam da estrutura de ação do Estado até então
vigente, o documento denominado “Uma política de desenvolvimento econômico para o
Nordeste” traz um diagnóstico da economia da região e, com base nele, apresenta um plano de
ação com diretrizes que, para autores como Araújo (2000) e Rego (1976), ainda são em grande
parte atuais.
O diagnóstico do GTDN apontou alguns problemas: disparidade de renda entre o
Nordeste e a região Centro Sul; escassez de divisas; dependência do setor externo; baixa
produtividade das atividades existentes; carência de investimentos privados; o combate às secas
que não lograva os resultados esperados; e a má compreensão da região da qual resultavam
políticas inadequadas, muitas vezes agravando os problemas que deviam sanar (GTDN, 1959;
MINDLIN, 2003).
Assumindo que as políticas de “combate” às secas (frentes de obras públicas

-

emergências, criação de infraestrutura de armazenamento de água, etc.) tinham como
consequência a ampliação da massa populacional a habitar a região, principalmente o
Semiárido, reduzindo cada vez mais os níveis de produtividade da agricultura de subsistência,
o relatório aponta para a necessidade de um planejamento diferenciado, que culminasse em um
plano de ação capaz de, se implementado, elevar os níveis de produtividade da economia da
região e, consequentemente, os níveis de renda e os padrões de vida da população (GTDN,
1959)
O plano de ação apresentado baseia-se nas seguintes diretrizes: elevação dos
investimentos industriais de forma a transformar o Nordeste em centro autônomo de expansão
manufatureira; transformação do setor agrícola da faixa úmida de modo a proporcionar
alimentos para os centros urbanos dinamizados pela industrialização; transformação da
economia do semiárido de forma a elevar sua produtividade; e deslocamento da fronteira
agrícola para áreas do Maranhão como forma de abrir novos espaços para a produção de
alimentos e de receber os contingentes populacionais advindos da reorganização da economia
do semiárido (GTDN, 1959).
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Por todos esses fatores Rego (1976) afirma que o relatório do GTDN é um dos pontos
de partida para o início da institucionalização do planejamento regional no Brasil representado
no interesse do Estado em empreender uma ação programada e duradoura para o Nordeste.
A partir da articulação governamental consubstanciada a partir do estudo comandado
por Furtado é criada em dezembro de 1959 a Superintendência para o Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) através da Lei nº 3692/1959 (BRASIL, 2016b).
De acordo com a lei de sua criação o órgão tinha sua ação fundamentada no plano de
ação proposto pelo relatório e, desse modo, tinha como objetivos: estudar e propor diretrizes
para o desenvolvimento do Nordeste; supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e
execução de projetos a cargo dos órgãos federais na Região que se relacionem especificamente
com o seu desenvolvimento; executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou contrato,
os projetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe foram atribuídos nos termos da
legislação em vigor; e coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao
Nordeste (BRASIL, 1959).
Além de indicar os objetivos a serem alcançados a partir da atuação da SUDENE a Lei
3.692/59 determinava também que esta sua atuação se daria pela instituição de planos diretores
de desenvolvimento. Pode-se observar nessa prática a opção do Estado brasileiro pela promoção
de uma política de desenvolvimento planejada para a região.
Foram quatro os planos diretores instituídos pela SUDENE entre 1961 e 1973, todos
aprovados pelo Congresso na forma de lei.
O I Plano Diretor de Desenvolvimento Econômico do Nordeste (1961-1963) tinha um
grande contingente de definições de política e de prioridades, com diretrizes gerais e
abrangentes não passíveis de execução em seu período de vigência (REGO, 1976). Montenegro
et al (2013) destacam duas diretrizes principais de ação para o plano: a primeira fundamentada
na necessidade da atração de investimentos a partir de inversões na infraestrutura econômica
regional através da construção de estradas e de investimentos em energia e comunicações; e a
segunda, consubstanciada no artigo 34 da lei que aprovou o plano (Lei 3.995/1961), na atração
de investimentos industriais através, principalmente, de incentivos como a dedução do imposto
de renda a empresas inteiramente nacionais para fins de investimentos em projetos industriais
no Nordeste.
O II Plano Diretor (1963-1965), aprovado pela Lei 4.239/1963, dada a abrangência do
primeiro plano, dá continuidade às diretrizes postas naquele e, conforme Rego (1976, p. 208),
“ reafirmava a necessidade da criação de uma infraestrutura de transporte e energia, bem como
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de uma infra-estrutura social, com pré-investimentos ligados ao aperfeiçoamento do fator
humano. Todavia esses dois planos não descuidaram da ênfase ao setor primário da economia.”
Um destaque a se fazer nesse segundo plano está no parágrafo 18 de sua lei originária.
Este, ao alterar o artigo 34 do instrumento de planejamento anterior, possibilitando a aplicação
da política de incentivos para atividades agrícolas e extinguindo a exigência de que as empresas
beneficiadas tivessem 100% de capital nacional, cria o chamado sistema 34/18.
Tal sistema, conforme Montenegro et al. (2013, p. 169)

[...] faz deslanchar o sistema de incentivos, uma vez que há, nesse período a
vinda para o Nordeste de numerosas empresas instaladas no Sudeste, iniciando
de fato o processo de integração produtiva do grande capital industrial,
inclusive multinacional.

Mais tarde, em 1974, o sistema 34/18, tão importante para os incrementos em
investimentos industriais na região, viria a ser convertido no FINOR (Fundo de Investimento
do Nordeste).
Quanto ao III Plano Diretor (1966-1968), Carvalho (2014, p. 300) afirma que:

[...] deu continuidade aos Projetos ligados às temáticas anteriores. Também
introduziu iniciativas relacionadas a categorias distintas, de natureza
multissetorial, denominadas de Projetos Especiais, a exemplo dos seguintes:
Programas de Desenvolvimento Integrado do Vale Jaguaribe (no Ceará), de
Colonização do Maranhão e de Irrigação do Submédio São Francisco. Incluía
ainda um Programa de Desenvolvimento da Pesca, subsetor cujos recursos
eram parcamente utilizados.

Vale ressaltar que por ocasião da implantação desse terceiro plano o país passara por
mudanças político-institucionais profundas iniciadas a partir do golpe militar de 1964 e que,
como não poderia ser diferente, tiveram repercussão também sobre o planejamento regional.
Questões reformistas como a reforma agrária, por exemplo, eram colocadas em segundo
plano em uma estratégia que tinha como objetivo principal a estabilização para a posterior
expansão econômica.
O IV Plano Diretor (1969-1973), criado pela Lei 5508/1968, detalhou os projetos em
execução, em relação aos setores e subsetores trabalhados, adicionou a programação de órgãos
regionais como DNOCS e SUVALE – Superintendência do Vale do São Francisco (órgão que
substituiu a CVSF), programou e sistematizou a irrigação como política de desenvolvimento
para a região e conferiu maior grau de unidade à política de industrialização da região
(CARVALHO, 2014; REGO, 1976; ALMEIDA e ARAÚJO, 2004).
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1.1.2 Planejamento sob o comando dos militares

O III e IV Planos Diretores, elaborados já no âmbito de um novo regime, sofrem de certa
forma influência dos grupos políticos conservadores que chegaram ao poder através do golpe
militar de 1964 no sentido de se deixar em segundo plano a questão agrária. O próprio
documento do GTDN mostra como determinadas diretrizes colocadas como prioritárias para a
região afetavam as elites agrárias nela inseridas, o que motivou forte resistência desses grupos
da região à implantação da SUDENE.
Todo o esforço de planejamento empreendido até então tinha como base o arcabouço
político do populismo. Após o golpe, articuladas com os grupos que chegavam ao poder, essas
elites passam a ter maior influência sobre o planejamento e as políticas destinadas à região.

[...] Na verdade, o ideário intervencionista-reformista para o semi-árido
esbarrou, desde sempre, no cunho conservador das coalizões que sustentaram
os sucessivos governos nacionais (fenômeno acentuado a partir do regime
militar), e que sepultaram toda e qualquer proposta de alteração substancial
nas estruturas sociais e produtivas, especialmente no que tange à questão
fundiária [...] (VIDAL, 2003, p. 204).

Nesse contexto, Carvalho (2001, p. 47) aponta que tais modificações se refletiriam sobre
a SUDENE que se defrontava a partir de então com um “crescente processo de diminuição do
seu poder institucional.”
As inúmeras reformas institucionais levadas a cabo principalmente a partir do Plano de
Ação Econômica do Governo (PAEG), contribuíram para uma reconfiguração das políticas
destinadas à região. Mesmo os incentivos fiscais, marca da política regional empregada até
então, sofreram alterações significativas.
Abordando essas alterações Almeida e Araújo (2004) afirmam que o sistema de
incentivos criado para reduzir assimetrias econômicas e sociais regionais passa a se
multidirecionar tanto do ponto de vista setorial, com a inclusão de várias atividades além da
industrial, quanto do geográfico, com outras regiões quebrando a primazia nordestina na
questão.
Tendo o PAEG consistido em um plano de reforma fiscal, administrativa, financeira e
econômica com fins de estabilizar a economia e prepará-la para um subsequente período de
crescimento, o planejamento a nível nacional do regime militar consistiu principalmente no I e
II Plano Nacional de Desenvolvimento, o primeiro vigente entre 1972-1974, e o segundo entre
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1975-1979. Foi então com referência nos dois planos citados que foram elaborados os planos e
estratégias de atuação para o Nordeste nesse período.
O mais notável entre eles, o II PND, visava enfrentar a crise mundial com a chamada
“fuga para frente” que propunha promover através de endividamento, principalmente externo,
um processo acelerado de industrialização baseado em capitais estatais, nacionais e estrangeiros
e que pudesse utilizar o potencial de recursos dos mais diversos pontos do país até então
inexplorados, construindo, para isso, uma importante infraestrutura econômica para além do
centro industrial paulista (GIAMBIAGI et al., 2011).
Apesar de não se constituir como um plano de desenvolvimento regional, por essas
características que, de certo modo, promoviam a integração de regiões e a descentralização de
importantes setores da atividade econômica nacional, o II PND representa uma grande
contribuição para redução de disparidades entre o Nordeste e o Centro Sul, pelo menos no que
se refere à participação do PIB regional no nacional, bem como dessa mesma participação em
relação ao setor industrial conforme mostram os estudos de Almeida (2014), Araújo (1997) e
Carvalho (2001).
Mesmo com a pulverização dos incentivos fiscais por diferentes setores e regiões, esse
processo teve continuidade no Nordeste tendo como base a concessão dos mesmos através das
isenções em impostos como o de renda (com fins de reinvestimento), de importação e sobre
produtos industrializados (ALMEIDA e ARAÚJO, 2004).
Fator importante nesse processo foi a reformulação do antigo sistema 34/18 criado ainda
nos dois primeiros planos diretores da SUDENE, que foi transformado no Fundo de
Investimento do Nordeste (FINOR), em 1974. Este fundo, administrado pelo Banco do
Nordeste, passa a receber aplicações de empresas de todo o Brasil resultantes de isenções no
imposto de renda. Os recursos captados por esse instrumento tinham como destino a aplicação
em projetos de investimento na macrorregião nordestina tornando-se as empresas investidoras
sócias dos projetos nos quais seus recursos eram aplicados.
Apesar de ter como prioritário o projeto de ampliação da base produtiva industrial e de
propiciar maior complementaridade inter-regional, o planejamento para a região no período não
pôde desconsiderar totalmente diversas questões levantadas ainda no relatório do GTDN.
Ocorre que os efeitos de diversos fatores diagnosticados como responsáveis pelas mazelas da
região continuavam a se afirmar e, mesmo em um regime onde a livre expressão do pensamento
não era garantida, isso começou a gerar críticas.
Desse modo, “[...] sucederam-se diversos programas e projetos (...), os quais, não
podendo ignorar completamente o diagnóstico furtadiano, procuravam associar ideias deste a
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outras motivações. [...]” (VIDAL, 2003 p. 205). Esses programas, executados diretamente no
âmbito do governo federal, sem vinculação direta com a SUDENE, portanto, buscavam uma
maior intervenção na área agrária através de projetos de irrigação, concessão de subsídios para
projetos agrícolas e incentivos à colonização.
Colocados no âmbito do I PND, e também como resposta à grande seca de 1970, surgem
dois programas a se destacar: O Programa de Integração Nacional (PIN), de 1970, e o Programa
de Redistribuição de Terras, e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA),
de 1971.
O PIN tinha como obra principal a construção da rodovia Transamazônica nas margens
da qual seriam implantados projetos de colonização capazes de absorver os excedentes
populacionais do Nordeste. Tinha também em seus objetivos principais a implantação de
projetos de irrigação nos vales úmidos e no semiárido da região (VIDAL, 2003).
Pode-se observar no PIN que a necessidade de remanejamento de contingentes
populacionais para outra região, além de fazer parte da estratégia de integração da economia
entre as duas regiões e delas à do restante do país, deixa claro o descarte em relação à
(re)distribuição de terras no Nordeste.
Já o PROTERRA operaria primordialmente mediante concessão de crédito promovendo
a organização de grandes propriedades, a implantação e expansão de projetos agropecuários e
agroindustriais e o apoio ao pequeno agricultor criando, inclusive, condições de acesso à terra
por parte dos despossuídos (CARVALHO, 2001 apud TAVARES, 1989).
O II PND surgia em 1974 com grandes desafios conjunturais. A fase do chamado
milagre econômico (elevado crescimento com estabilidade de preços) iniciada em 1967 passava
por um processo de arrefecimento com os setores que ditaram esse vertiginoso crescimento
perdendo dinamismo e, assim, acarretando a perca de dinamismo da economia nacional. No
cenário global, o primeiro choque do petróleo atingia de maneira significativa a economia
mundial.
Já no âmbito desse segundo PND foram criados dois programas que merecem destaque:
o Programa de Desenvolvimento das áreas Integradas no Nordeste (Polonordeste), de 1974; e
o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste (Projeto
Sertanejo), de 1976.
Segundo Souza (1997) ambos os programas tinham como base a proposta de polos de
desenvolvimento integrados com preferência para os investimentos nos perímetros de irrigação
do DNOCS.
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O Polonordeste, tendo início como um programa financiado pelo Banco Mundial com
o intuito inicial de intervir de forma a promover o desenvolvimento e a modernização de áreas
economicamente prioritárias, passa posteriormente a se orientar para a melhoria das condições
de vida da população agravadas com a chegada da crise econômica que, no caso, tinha imediatos
efeitos sociais (VIDAL, 2003).
No entanto, avaliando o programa com base nos dados do próprio Banco Mundial,
Souza (1997) constata como parcos os resultados em relação ao desempenho agrícola dado que
o aumento da produção se deu em sua maior parte de forma extensiva, ou seja, com o aumento
de área plantada e não do rendimento.
Já o Projeto Sertanejo apresentava como principal objetivo tornar a economia semiárida
mais resistente às secas, mas desta vez com um enfoque diferenciado em relação às ações do
DNOCS: além da construção de infraestrutura de acumulação e captação de água, previa
instrumentos para a promoção da irrigação em pequena escala e utilização de tecnologia
agrícola como o desenvolvimento e introdução de cultivares resistentes à seca (CARVALHO,
2001).
Nesses quatro projetos especiais tidos como os mais importantes desse período,
observou-se que os maiores beneficiados foram os médios e grandes negócios rurais,
principalmente os destinados à pecuária extensiva, tanto na concessão de crédito como no
fornecimento de infraestrutura a partir de recursos públicos. Os programas nem de longe
promoveram uma reestruturação fundiária, mas, com certeza, acarretaram uma modernização
que aprofundou a concentração de terras e afirmou a irrigação como opção para o estrato mais
privilegiado (CARVALHO, 2001; VIDAL, 2003; SOUZA, 1997).
Quanto aos resultados no setor industrial as políticas de concessão de benefícios fiscais
acarretaram uma migração acentuada de indústrias do Sudeste para a região, aumentando
significativamente a capacidade instalada no setor de bens leves de consumo. Posteriormente,
com a política levada a cabo pelo II PND, a participação do setor de bens intermediários e certos
setores da indústria pesada ganha vulto, passando a integrar parte considerável da produção da
região. Novamente essas inversões são realizadas principalmente a partir de investimentos extra
regionais, tanto nacionais como internacionais.
Descrevendo esse período Araújo (1997, p. 8) afirma que:
A partir dos anos 60, impulsionadas por incentivos fiscais – 34/18-Finor e
isenção sobre a renda, principalmente -, por investimentos de empresas
estatais do porte da Petrobrás (na Bahia e Rio Grande do Norte) e da vale do
Rio Doce (no Maranhão), complementados com créditos públicos (do BNDES
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e BNB, particularmente) e com recursos próprios de importantes empresas
locais, nacionais e multinacionais, as atividades urbanas – e dentro delas, as
atividades industriais – ganham crescentemente espaço no ambiente
econômico do Nordeste e passam a comandar o crescimento da produção na
região, rompendo a fraca dinâmica preexistente. [...].

Em que pese todas as políticas implementadas, analisando os resultados das mesmas até
a década de 80, Almeida e Araújo (2004) reconhecem a redução da pobreza na região; todavia
mostram que o passivo social em relação às demais regiões do país ainda era muito evidente,
com o Nordeste possuindo 4,4 milhões a mais de pobres que as demais regiões juntas.
Isso só evidencia que tais políticas, criadas inicialmente para dar solução à questão
social, priorizaram áreas que não tinham efeito direto sobre esses indicadores (ALMEIDA e
ARAÚJO, 2004 apud CANO, 1994). Evidencia também que grandes ainda se faziam os
desafios para que essa questão fosse, se não solucionada, pelo menos amenizada.

A política de desenvolvimento do Nordeste, tal como estabelecida no Plano
de Desenvolvimento do Nordeste (PDN), proposto pela SUDENE para
vigorar no período de 1980 a 1985, visava à integração plena da região no
processo de desenvolvimento sócio-econômico nacional (CARVALHO,
2001. p. 67).

Como diretriz mais específica, o PDN colocava como prioritário o fornecimento de
serviços sociais básicos como saúde, educação, habitação, segurança, etc. (CARVALHO,
2001).
Na área industrial, a política implementada a partir do II PND, que priorizava a
implantação de polos industriais1, se mantêm com foco na consolidação dos mesmos.
A conjuntura apresentada a partir do segundo choque do petróleo (1979), no entanto,
implicaria no que diversos autores consideram como uma guinada no planejamento e execução
de políticas destinadas ao Nordeste.
Entre 1980 e 1985, quando o país inicia um processo de abertura política que levaria à
redemocratização, agrava-se a crise e a instabilidade econômica toma conta da economia
nacional, com efeitos sobre a política regional. Além disso, uma forte seca iniciada em 1979
contribuiria para agravar a situação econômico-social da região.

[...] Na década de 1980, a redemocratização do país coincidiu com a crise
recessiva, a interrupção dos fluxos de financiamento, a desaceleração do
crescimento econômico do país, o debilitamento do aparelho estatal e com ele

1

A caracterização desses polos pode ser encontrada em Araújo (1997)
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a falência das políticas de desenvolvimento regional. [...]” (ALMEIDA e
ARAÚJO, 2004, p. 105).

No período a economia da região continua a crescer acima da média da economia
nacional conforme mostra Almeida (2014). Isso pode ser atribuído tanto aos efeitos
germinativos da infraestrutura propiciada pelo II PND que ainda implicavam em resultados,
como pelo fato de a crise ter se colocado de forma mais intensa na economia paulista
(CARVALHO, 2001 apud CANO, 1997; DINIZ, 1995 e PACHECO, 1996).
Como último programa do período autoritário foi instituído o Projeto Nordeste (Decreto
91178/85) cujo principal resultado é a criação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor
(PAPP). Este último, orientado a reduzir a pobreza a partir do aumento da produção e da
produtividade dos pequenos produtores rurais, pode ser considerado um reforço e/ou
continuidade de programas especiais como o Polonordeste (CARVALHO, 2001).

1.1.3 Planejamento diante da crise e da opção neoliberal

A partir de 1985 a conjuntura do país, principalmente a econômica, passa a provocar
efeitos mais acentuados sobre o planejamento com fins regionais. Desse modo, a compreensão
desse período a partir dessa ótica conjuntural se faz de extrema relevância na busca da
caracterização do planejamento no período.
O modelo de crescimento baseado no processo de substituição de importações
comandado pelo Estado desenvolvimentista e baseado principalmente em endividamento
externo já mostrava sinais de esgotamento a partir do início dos anos 80. Após o segundo
choque do petróleo e em um contexto de taxa de juros crescente na economia americana, passase a observar uma forte elevação da inflação e a deterioração das contas públicas e externas.
Entre 1985 e 1989, já na fase de redemocratização, em que pese a implantação de três planos
de ajuste econômico, persistia a inflação e a deterioração das contas externas (GIAMBIAGI et
al., 2011).
Assumindo a presidência em 1990 e intentando a promoção de dois planos de
estabilização também fracassados, além de acelerar ao que se convencionou chamar de período
neoliberal no Brasil, Fernando Collor é deposto logo em seguida por um processo de
impeachment. Assume o vice, Itamar Franco, em cujo governo finalmente coloca-se em prática
um plano que consegue impor determinada estabilidade de preços: o Plano Real. Esse plano
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seria, posteriormente, levado à frente por Fernando Henrique Cardoso (FHC) em oito anos de
dois mandatos de governo (entre 1995 e 2002) (GIAMBIAGI et al., 2011).
Analisando os dois governos de FHC (1995-1998; 1999-2002), Giambiagi et al. (2011,
p. 192) afirma que “[...] o primeiro, (foi) caracterizado por uma política cambial rígida,
crescente dependência do financiamento externo e um desequilíbrio fiscal agudo; e o segundo,
marcado pelo câmbio flutuante, redução do déficit em conta corrente e forte ajuste fiscal. [...]”.
Neles também se acentua o neoliberalismo através de instrumentos como a abertura da
economia nacional aos mercados internacionais justificada pela busca de eficiência, o amplo
conjunto de reformas que desregulamentaram aspectos importantes de mercados como o de
trabalho e o de capitais, de forma a tornar a economia do país mais atraente aos investimentos
externos, o amplo programa de privatizações; dentre tantas outras medidas que tinham como
objetivo principal a redução do papel do Estado na economia.
Outros pontos relevantes desse último governo são as reformas evidenciadas
principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal e na reforma parcial da previdência, além do
início da criação de uma rede de proteção social já nos anos 2000 através de programas como
Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Bolsa Renda, Vale Gás, PETI (Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil) e da expansão de medidas da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social).
Todo esse período é rico em análises das ações implementadas. No entanto, dada a
dimensão e a proposta central deste trabalho, elas serão abordadas na tentativa de levar em
conta a dimensão do planejamento do Estado em relação à região Nordeste.
Assim, nesse contexto da conjuntura econômica e da redemocratização, avança em 1986
o debate acerca do planejamento para a região com a proposta de retomada pela SUDENE da
importância que tivera anteriormente como órgão de planejamento em consonância com os
organismos estaduais da área na construção de alternativas para o Nordeste (CARVALHO,
2001).
A partir desse movimento foi instituída a Lei 7.499/86 que trata da Política de
Desenvolvimento do Nordeste a partir da qual se concebe o Plano Trienal de Desenvolvimento
do Nordeste. O plano evidenciava a questão espacial colocando a integração intra-regional
como necessária para a integração inter-regional; propõe o planejamento com a participação de
órgãos estaduais da área; e ressalta a necessidade de participação ativa da SUDENE nesse
processo (CARVALHO, 2001).
No entanto o próprio instrumento de planejamento já reconhecia a priorização das
questões macroeconômicas na estrutura de planejamento, o que levaria o mesmo a não obter o
respaldo necessário para sua efetiva implantação.
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[...] Em termos conjunturais, o documento destaca que a preocupação da
política econômica nacional estava mais voltada para o ajuste externo,
deixando a questão regional em segundo plano. (...) isso significa que,
inicialmente, dar-se-ia prioridade a busca da estabilização e da rearrumação
da política e da economia. (...) previa, ainda, que deveriam ocorrer mudanças
importantes na modernização do aparelho do Estado, que, por sua vez,
reduziria sua intervenção direta sobre a economia e consolidaria seu papel
regulador, ao lado de uma postura democrática [...] (CARVALHO, 2001. p.
99-101).

Em prefácio à publicação de 2013 do Ministério da Integração Nacional intitulada
Política e Planejamento Regional: Uma Coletânea, Sérgio Duarte de Castro, então Secretário
Nacional de Desenvolvimento Regional do referido ministério, afirma que “Nos anos 1980 e
1990 [...] o debate sobre o desenvolvimento no Brasil, e, sobretudo, na sua dimensão regional
e territorial, foi praticamente abandonado, ficando limitado a círculos muito estreitos. [...]”
Almeida (2014, p. 81), abordando os fatores adversos dessa conjuntura, afirma que
tiveram como resultado “[...] o completo esvaziamento da SUDENE e por extensão o abandono
das políticas de desenvolvimento regionais, fazendo com que o crescimento econômico
nacional e nordestino fosse arrefecido e as distorções sociais se acentuassem.”
Para Carvalho (2014) o processo de planejamento nacional e regional sofreu
descontinuidades nesse período tendo como “única exceção” a elaboração pela SUDENE no
governo Itamar Franco do Plano de Ação Governamental no Nordeste (PAG/Nordeste)
concentrando atenção na transformação do Semiárido e no combate à pobreza.
Carvalho (2001), por sua vez, aponta como único plano com fins regionais “de peso”
para o Nordeste nesse período o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR)
elaborado em 1993 pela SUDENE e EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo) em
parceria com o BNB e com a Comissão Integrada de Turismo do Nordeste.
Os investimentos no setor agrícola continuavam concentrados na área da agricultura
irrigada, mas, a partir de então, com uma indicação maior para o setor empresarial dada a
necessária caracterização da atividade como autossustentada e não subsidiada. (CARVALHO,
2001)
A Constituição de 1988 cria através de seu artigo 29 um novo instrumento de fomento
às atividades da região: o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Com
recursos oriundos da destinação de 1,8% do produto da arrecadação de Impostos sobre a Renda
e proventos de qualquer natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de vários
setores como o agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial e de turismo, esse fundo deveria
aplicar pelo menos 50% dos seus recursos no Semiárido da região (BRASIL, 2016b).
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Representando um avanço importante do período, porém sem estar inserido em uma
estratégia específica de planejamento para a região, a criação do FNE teve seu peso reduzido
pelo fim das inversões em novos projetos do FINOR. Alegando desestruturação financeira do
fundo, seus gestores passam a apenas administrar a carteira de fundos já existente, sem abrir os
recursos captados a novas concorrências por investimentos.
Um novo instrumento foi criado já em 2001 para financiar projetos em infraestrutura e
serviços públicos e em empreendimentos produtivos com grande capacidade germinativa de
novos negócios e novas atividades produtivas na área de atuação da SUDENE: o Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Esse fundo, porém, até 2004, conforme relatório de
gestão, não havia concedido recurso a nenhum projeto de investimento (BRASIL, 2016b).
O Federalismo proposto nos moldes democráticos da nova Constituição também foi
duramente abalado pela ausência de um planejamento regional efetivo não apenas para o
Nordeste, mas para o país como um todo, pois contribuiu para o surgimento e acentuação da
chamada Guerra Fiscal.
Inseridas em um processo de busca de eficiência e competitividade alavancado pela
abertura comercial, as empresas buscavam investir em locais que maximizassem seus lucros e
isso era conquistado, dentre outros meios, pela renúncia fiscal das unidades federativas na busca
por investimentos.
Com a ausência de uma política de industrialização o Nordeste continua se
industrializando em bens intermediários, mas com os Estados realizando o papel antes
desempenhado pela União (CARVALHO, 2001).
Isso, em certos aspectos, contribui para a já acentuada diferenciação intra e interregional já que “[...] observa-se uma verdadeira ‘guerra dos lugares’ em que uma região busca
– vis-à-vis as demais – atrair para si investimentos através de incentivos diversos que oneram
as contas públicas e diminuem, potencialmente, os investimentos sociais.” (MACEDO e
ANGELIS, 2013. p. 207).
Além disso, “aqueles espaços mais periféricos terão maiores dificuldades e
comprometimento de uma maior parcela da sua arrecadação para a atração de capitais de maior
conteúdo tecnológico e complexidade” (CARDOZO, 2012. p. 20).
O fato é que após a Constituição de 1988 o planejamento nacional passou a se dar em
função da coerência orçamentária consubstanciada nos Planos Plurianuais (PPA), nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e nos Orçamentos anuais, deixando o planejamento em termos
regionais em segundo plano (CARVALHO, 2014).
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O maior representante desse abandono do planejamento é a extinção em maio de 2001
da SUDENE através da mesma medida provisória que cria o FDNE (MP 2.146-1). Em seu lugar
é criada a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), que mantinha os mesmos
objetivos da extinta superintendência, mas com quadro e estrutura reduzidos para o alcance de
suas finalidades (BRASIL, 2016b).
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2 PLANEJAMENTO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XXI

2.1 A discussão de planos (políticas explícitas) e a efetividade das políticas implícitas.

A partir de 2003, com a mudança da visão político-ideológica do Governo Federal a
partir da eleição de Lula para a presidência, ocorrem alterações significativas no planejamento
nacional que tiveram repercussões da mesma magnitude no planejamento destinado à região
Nordeste.

[...] Quando o projeto social dá prioridade à efetiva melhoria das condições de
vida da maioria da população, o crescimento se metamorfoseia em
desenvolvimento. Ora essa metamorfose não se dá espontaneamente. Ela é
fruto da realização de um projeto, expressão de uma vontade política
(FURTADO, 1984. p. 11-12).

Antes da eleição de 2002 a pressão dos mercados preocupados com a manutenção ou
não de aspectos ligados principalmente à macroeconomia leva o presidenciável líder nas
pesquisas até então, Luiz Inácio Lula da Silva, a divulgar a Carta ao Povo Brasileiro que,
segundo Giambiagi et al (2011), tinha como intuito acalmar os ânimos políticos e também dos
mercados que temiam pelas ações do presidenciável caso chegasse ao poder.

Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e
aquilo que a sociedade reivindica. (...) Premissa dessa transição será
naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país. (...) Vamos
preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir que a
dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de
honrar os seus compromissos. (...) A volta do crescimento é o único remédio
para impedir que se perpetue um círculo vicioso entre metas de inflação
baixas, juro alto, oscilação cambial brusca e aumento da dívida pública. (...)
Vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle. Mas, acima de
tudo, vamos fazer um Compromisso pela Produção, pelo emprego e por justiça
social. (LULA DA SILVA, 2002. p. 1-4)

Nesta mesma carta, como observado, destaca-se que o foco principal de todas as ações
seria a busca, através do crescimento da produção e do emprego, por justiça social. Para que
fosse efetiva, porém, essa busca não poderia deixar de considerar os hiatos persistentes
apresentados entre as regiões, principalmente em relação aos níveis de pobreza observados no
Nordeste, e, necessariamente, deveria tomar partido das questões regionais.
Para que a promoção de uma estratégia governamental nesse sentido fosse
implementada, porém, seria necessária, além da vontade política observada, um dinamismo
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econômico favorável que potencializasse a capacidade de investimentos do Estado via aumento
da arrecadação e, ao mesmo tempo, criasse um cenário de otimismo capaz de provocar o mesmo
comportamento no setor privado.
A capacidade de articulação política apresentada pelo novo governo veio a coincidir
com um período de crescimento considerável, principalmente de 2004 a 2008, tanto da
economia brasileira como da mundial. Assim, a vontade política apresentada, somada à
melhoria dos indicadores econômicos em geral, contribuiu de forma significativa para a
questão.
Segundo Giambiagi et al. (2011) o desempenho da economia brasileira partindo de 2003
está intimamente relacionado à evolução da economia internacional e também da continuidade
de políticas econômicas de estabilidade baseadas no câmbio e inflação. O crescimento no
período 2004-2008 foi de 4,8% a.a. e a crise de 2008 teve em parte suas frustrações reduzidas
a partir de 2010 pela forma como foi enfrentada pelo governo. O crescimento propiciou redução
da taxa de desemprego e, no âmbito externo, a elevação das exportações e da entrada de
investimentos líquidos colocava o país em destaque no cenário mundial.
É diante dessa conjuntura favorável no cenário econômico e político que “a superação
das desigualdades regionais é considerada uma questão central dentre os problemas que o país
enfrenta” (BRASIL, 2006. p. 4).
Assim, é criada em 2003 como plano para discussão e posteriormente colocada como
política de governo pelo Decreto nº 6.047/2007 a Política Nacional de Desenvolvimento
Regional (PNDR) que, partindo da premissa de que as desigualdades se evidenciam em todas
as regiões, buscando valorizar a dimensão territorial/espacial do planejamento governamental
a partir das múltiplas escalas e reconhecendo que as maiores desigualdades se localizam no
Norte e Nordeste, cria planos a nível macrorregional, mesorregional e microrregional para áreas
tidas como portadoras ainda de grandes passivos em relação às demais (BRASIL, 2006;
BRASIL, 2010).
Nessa perspectiva a PNDR, reconhecendo os grandes níveis de desigualdades intra e
inter-regionais ainda existentes na região, cria dois planos de políticas específicas para o
Nordeste. A nível macrorregional cria a Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do
Nordeste (PDNE) e a nível mesorregional o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável
do Semiárido (PDSA) (BRASIL, 2006).
Através do PDNE é realizada uma análise da região que leva ao diagnóstico de que
existem problemas e pontos de estrangulamento nas dimensões econômica, social, tecnológica
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e ambiental. Tais pontos exigem do governo e da sociedade recursos e meios capazes de
provocar mudanças estruturais nos processos econômicos e sociais (BRASIL, 2006. p. 4).
Construído em cinco blocos – macro objetivos do desenvolvimento; promoção e
aumento das vantagens competitivas do Nordeste; integração competitiva com as economias
nacional e internacional; expansão da base produtiva da região; e integração cooperativa das
sub-regiões – o plano buscava delinear ações que fossem capazes de enfrentar os
estrangulamentos e aproveitar as oportunidades históricas da região (SANTOS, GUALDA e
CAMPOS, 2013)
A estratégia delineada, então, consistiu na formulação de medidas ligadas a três eixos
estratégicos articulados para a realização da inclusão social pretendida. O primeiro eixo baseiase na distribuição de ativos sociais como educação básica e serviços sociais de qualidade, além
de reestruturação fundiária; o segundo indica a busca da competitividade sistêmica e orienta-se
por novas condições logísticas e de infraestrutura, de capacitação e de inovação que sejam
capazes de provocar uma inserção competitiva da economia local nos mercados nacional e
mundial; já o terceiro é orientado para a gestão ambiental na busca da sustentabilidade
(SANTOS, GUALDA e CAMPOS, 2013).
Pelas diretrizes gerais da estratégia percebe-se que, cinquenta anos após o diagnóstico
do GTDN, a baixa competitividade da região ainda é apontada como um dos maiores desafios
na busca do desenvolvimento. Arruda (2011), acrescenta ainda como grandes entraves o grande
passivo social representado pelo grande contingente populacional abaixo da linha da pobreza,
os altos índices de analfabetismo, de mortalidade e de morbidade, os problemas ambientais da
desertificação e da degradação ambiental e a insuficiente qualidade da educação.
Contextualizado no PDNE, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do
Semiárido (PDSA) constitui uma proposta de intervenção sistêmica no longo prazo a ser
desenvolvida de forma integrada entre os diferentes níveis de governo e a iniciativa privada
nessa sub-região nordestina (BRASIL, 2005).
Para alcançar esse objetivo propõe a implementação de frentes de execução que têm
orientação para o desempenho de ações emergenciais, para a reconstrução e expansão de
infraestrutura e para a redução das desigualdades sociais existentes na sub-região (BRASIL,
2005).
As ações emergenciais, que buscam consolidar o conceito de “convívio” com o
Semiárido, são propostas a partir da compatibilização da exploração econômica com a vivência
no Bioma Caatinga; da gestão das adversidades climáticas e meteorológicas com base no
conhecimento científico fundamentado; e da promoção de ações de socorro motivadas por
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demandas locais de segmentos populacionais em situação de risco diante de condições
climáticas e ambientais adversas. As ações com foco na infraestrutura são representadas
principalmente por obras de grande porte como a revitalização da bacia do Rio São Francisco,
bem como a construção de hidrovia e integração de bacias hidrográficas a partir desse mesmo
rio; construção da ferrovia Transnordestina; expansão sustentável da agricultura irrigada;
expansão da produção de energias alternativas baseadas nas potencialidades da região,
especialmente solar e eólica; expansão da produção mineral e construção de uma refinaria de
petróleo. Na perspectiva socioeconômica, a ação é orientada para a promoção da seguridade
social, da melhoria das condições educacionais e culturais e do estímulo à “rurbanização2”
como forma de divisão técnica e social de trabalho (FERREIRA, 2009).
Fato é que, no período de discussão e elaboração das políticas e planos regionais, bem
como no que teve prosseguimento após essas fases, ocorreram alterações significativas em
diversos indicadores socioeconômicos da região Nordeste.
Conforme mostram trabalhos como os de Almeida (2014) e Araújo (2014), mesmo ainda
permanecendo um grande passivo entre o Nordeste e as demais regiões do país, principalmente
nos aspectos sociais, houve no período importantes avanços tanto na área social como na
econômica, com a região crescendo na maior parte dos anos com taxas superiores às da
economia nacional.
No período de 2005 a 2012 observa-se um crescimento das vendas de varejo no Nordeste
acima da média nacional. Percebe-se ainda que, entre 2002 e 2010, esta região ficou em segundo
lugar na evolução percentual do estoque de empregos formais, atrás apenas da região Norte e
acima da média nacional (ARAÚJO, 2014).
Tabela 1- Brasil e regiões: evolução do rendimento médio das famílias
Área geográfica
Nordeste
Centro Oeste
Sul
Norte
Brasil
Sudeste

2000
(R$)
740,96
1537,74
1452,45
1006,96
1372,51
1697,23

2010
(R$)
1369,51
2526,78
2386,26
1653,55
2127,33
2490,95

Taxa (%) de crescimento
médio anual
5,6
5,1
5,1
5,1
4,5
3,9

Fonte: Araújo, 2014.

2

Definida por Freyre (1982) como uma tentativa de estabelecer uma mediatriz entre duas situações ou estados
polarmente opostos, que seriam o rural e o urbano. Um estado intermediário que criaria um tipo
psicossocioculturalmente misto, denominado de rurbanita.
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Conforme dados da tabela acima, nota-se que entre 2000 e 2010 (valores a preços de
2010 deflacionados pelo INPC) o valor do rendimento médio das famílias do Nordeste foi o
que mais cresceu em termos percentuais, ficando acima da média nacional e mesmo da região
Sudeste.
A participação percentual do PIB nordestino no PIB do Brasil passou de 13% em 2002
para 13,6% em 2012. O incremento de 0,6 ponto percentual foi igual ao observado na região
Centro Oeste e inferior ao da região Norte, cuja relação aumentou um ponto percentual. As
demais regiões, Sul e Sudeste, tiveram reduções de 0,7 e 1,5 ponto percentual respectivamente
(CIRIACO, 2016)
Gráfico 1- Evolução do Índice de Gini no Nordeste (2001 a 2014)
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Ocorreram também transformações na área social. O índice de Gini, que mede o grau
de desigualdade na distribuição de renda domiciliar per capita entre os indivíduos e que assume
valores entre 0 (quando não há desigualdade) e 1 (quando apenas um indivíduo detém toda a
renda) mostra essa redução interna da desigualdade de renda passando de 0,600 em 2001 para
0,516 em 2014 conforme gráfico 1.
Em que pese todas as regiões terem reduzido esse índice no período, em 2014, pela
primeira vez o Nordeste consegue apresentar um índice inferior ao do Brasil segundo dados do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Outro indicador da transformação social apresentada no período pode ser evidenciado
ainda na evolução da pobreza e da extrema pobreza na região. Os dados do gráfico 2 mostram
uma redução significativa dos contingentes de indivíduos classificados como pobres e
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extremamente pobres de acordo com os parâmetros do IPEA. Os que se encontravam abaixo da
linha da pobreza eram pouco mais de 29 milhões em 2001 e esse número se reduziu para pouco
mais de 14 milhões em 2014. Abaixo da linha da extrema pobreza nesse mesmo período ocorreu
uma redução de pouco mais de 15 milhões para pouco menos de 5 milhões.
Gráfico 2- Evolução da pobreza e extrema pobreza no Nordeste 2001 - 2014
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No entanto, tendo o PDNE e o PDSA sido colocados para discussão apenas em 2006,
ainda sob coordenação da ADENE, e a Política Nacional de Desenvolvimento Regional que a
eles deu embasamento institucionalizada apenas em 22 de fevereiro de 2007 através do DecretoLei nº 6.047, pode-se considerar que as transformações observadas no período não poderiam
ser oriundas de resultados de um tempo tão curto de implementação de tais planos,
principalmente se considerarmos que esses propunham transformações estruturais, portanto,
passíveis de realização apenas no longo prazo. Mais especificamente, o fato de tais alterações
começarem a manifestar-se ainda durante as discussões dos planos macrorregionais e
mesoregionais, ou mesmo da própria PNDR, são um indicativo de que tais resultados não se
originaram especificamente deles.
Segundo Brasil (2005), A PNDR é uma política do governo federal, mas com viés
territorial, devendo envolver todas as áreas de atuação governamental de forma a construir uma
convergência das demais políticas com a mesma. Pode-se então considerar que o PDNE e o
PDSA, embasados nela, têm a mesma orientação.
Assim, encontramos tanto nas propostas da PNDR como nas do PDNE e PDSA diversas
necessidades já enfrentadas na escala nacional por políticas sociais, transversais e setoriais em
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curso a partir de 2003 de que são exemplos as políticas de transferência de renda e os grandes
investimentos em infraestrutura socioeconômica e logística.
A melhoria das condições da economia mundial com reflexo na brasileira já citadas
propiciaram um movimento de reorientação para o mercado interno da economia nacional. Esse
movimento foi, por sua vez, potencializado pelo emprego de diversos tipos de política
governamental orientadas para o fomento do consumo e do emprego.
Apostando no estímulo e no fomento ao consumo, principalmente nas classes de renda
mais baixa, como forma de dinamizar o comércio interno e aquecer a economia nacional, o
governo promoveu políticas como a ampliação das transferências de renda (em volume e
número de beneficiários), a elevação real do salário mínimo e o incremento do crédito através
da redução das taxas de juros e elevação dos prazos de pagamento.

[...] Na primeira década do século XXI, o Brasil, num contexto de
hiperinflação domada, experimentou elevar o ritmo de crescimento da renda
de uma fatia importante da sociedade: os extratos que vivem com menor
renda. Com a ampliação significativa de políticas públicas de transferência
direta de renda e a promoção da elevação rápida e corajosa do salário mínimo
real, em ambiente de inflação baixa, houve um aumento do poder de compra
de parcela significativa dos brasileiros de menor poder aquisitivo (ARAÚJO,
2013. p. 161).

Promoveu ainda grandes volumes de investimentos em infraestrutura econômica e
social através de diversos programas que podem ser representados pelo PAC, iniciado em 2007,
e pela expansão do Ensino Superior.
Até 2015 os investimentos executados pela esfera federal, já incluindo a segunda fase
do programa, somavam R$ 1,9 trilhão em infraestrutura logística (rodovias, ferrovias,
hidrovias, portos e aeroportos), infraestrutura energética (geração e transmissão de energia
elétrica, exploração e produção de petróleo e gás, refino, petroquímica e indústria naval) e
infraestrutura social e urbana (Minha Casa Minha Vida, financiamento habitacional, recursos
hídricos, saneamento, Luz Para Todos, prevenção em áreas de risco, pavimentação, Unidades
de Pronto Atendimento, Unidades Básicas de Saúde, creches e pré-escolas, quadras esportivas
e cidades históricas) (BRASIL, 2015).
Através do REUNI (Programa de Apoios a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais) o número de campi de tais universidades no país passou de 43 em 2002
para 230 em 2010 (ARAÚJO, 2013).
Todas essas ações aceleraram a demanda e proporcionaram a milhares de pessoas
oportunidades até então negadas pelas condições socias, políticas e econômicas vigentes. O
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crescimento da demanda, por sua vez, favoreceu investimentos e criação de empregos que
potencializam cada vez mais o comércio. O aumento do emprego e a elevação real do salário
mínimo propiciaram não apenas uma elevação da massa salarial, como também um aumento
real da renda das classes de menor renda.
Têm-se então um círculo econômico virtuoso que, aliado às características dos próprios
investimentos e às políticas de renda, favorecem a busca do desenvolvimento entendido não
apenas como crescimento do produto, mas também, utilizando a teoria recente de Sen (2000),
como o relacionado sobretudo com a melhora da vida dos indivíduos e com o fortalecimento
de suas liberdades.
No entanto, como evidenciado até agora, as políticas que tiveram como resultado
transformações positivas significativas em diversos indicadores socioeconômicos da região
Nordeste foram colocadas não para ela especificamente, mas para todo o país. Como então
foram capazes de provocar transformações tão significativas nesta região em diversos
indicadores, principalmente sociais?

Avanços expressivos nas políticas de transferência de renda, no crescimento
formal do emprego, na valorização do salário mínimo, na expansão do crédito
ao consumo e ao investimento, na expansão do Ensino Superior, dentre
inúmeras outros exemplos, constituíram-se em verdadeiras políticas regionais
implícitas3, que acabaram beneficiando indireta e “desproporcionalmente” –
uma ‘boa anormalidade’ – as áreas com menores ritmos de crescimento
(BRANDÃO, 2015. p. 339-340)

Por possuir uma base maior de atenção das políticas implementadas segundo essa nova
visão, principalmente em relação à estrutura social e econômica nas quais possuía (ui) elevados
défcits, a Região Nordeste teve um impacto relativo maior que outras regiões como o Sudeste,
por exemplo, em diversas das políticas implementadas.
Segundo Araújo (2013, p. 162), o aumento do salário mínimo teve maior impacto no
Nordeste comparativamente ao Sudeste e ao Brasil pois o percentual de ocupados recebendo
até essa faixa salarial era bem maior na região – 45%, enquanto no Sudeste esse percentual era
de 17,6%, ao passo que no Brasil observava-se em 26%.
O gráfico abaixo, que mostra os repasses do Programa Bolsa Família por região em
dezembro de 2012 vem a juntar-se aos dados anteriores como forma de comprovar a maior
efetividade das políticas ditas implícitas na região. Como pode ser observado, os repasses ao
O termo “política implícita” é utilizado porque, em que pese não tenham sido idealizadas como políticas
regionais, com foco no longo prazo e em alterações estruturais sustentáveis, atuaram como tal na redução de hiatos
existentes entre diversos espaços. Esse será o termo utilizado para se referir a tais políticas nesse trabalho.
3
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Nordeste ultrapassam 50% dos recursos destinados ao programa em dezembro de 2012. O
mesmo ocorre quando verifica-se outros tipos de transferência de renda tais como o Benefício
de Prestação Continuada (BPC) e a Renda Mensal Vitalícia (RMV) disponibilizados pelo IPEA.
Gráfico 3- Bolsa Família: Repasses por região em dezembro de 2012
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Na área de infraestrutura Domingues, Oliveira e Viana (2012), analisando as destinações
anunciadas pelo programa, afirmam que o Nordeste foi a segunda região mais beneficiada na
destinação de recursos do PAC, com cerca de 15% dos recursos totais (cerca de 80 bilhões de
reais), ficando atrás apenas do Sudeste que receberia 25% desses recursos.
Na educação de nível superior, fundamental para superação de entraves sociais e
econômicos, o Nordeste e, dentro dele, o Semiárido, tiveram elevações percentuais
significativamente maiores que o Brasil em relação ao número de pessoas frequentando o
ensino superior conforme pode ser observado na tabela abaixo.
Tabela 2- Brasil, Nordeste e Semiárido Nordestino: Pessoas que frequentavam o ensino
superior (graduação), 2000-2010.
Variação Variação
Estudantes de Nível
Território
2000
2010
absoluta percentual
Superior por 1000
(2000-10) (2000-10)
habitantes
2000
2010
Brasil
2.864.046 6.197.318 3.333.272
116,38
16,87
32,49
Nordeste
473.082
1.307.230 833.428
175,90
9,92
24,63
Semiárido 115.110
388.495
273.385
237,50
5,51
17,19
Fonte: BNB, 2014

Apesar de estarem evidenciadas as transformações, o enorme passivo existente entre o
Nordeste e as demais regiões persiste já que os impactos das políticas implícitas foram
absorvidos, mesmo que em intensidades diferenciadas, por todas as regiões do país.
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Considerando os avanços obtidos, Araújo (2014, p. 557) afirma que:

[...] alguns desafios deverão ser enfrentados no futuro próximo. Cabe, desde
logo, não esquecer que, embora convergências possam ter sido observadas, a
dimensão da desigualdade regional herdada ainda se reflete em qualquer
indicador socioeconômico que se tome [...].

Apontando os avanços provenientes do Fome Zero, do PAC, das conquistas sociais e
até mesmo os efeitos empiricamente observados de avanços como a quase inexistência de êxodo
mesmo com a seca persistente, Falcón (2014) aponta fragilidades ainda persistentes em relação
ao planejamento e à execução de ações para a região como o papel secundário que a SUDENE
continuou a ter após a sua recriação em 2007 e a atuação descoordenada e pouco transparente
das demais “operadoras nordestinas” de políticas públicas (CODEVASF, CHESF, DNOCS,
DNIT, BNB).
O fato de mesmo com o avanço relativo dos últimos anos ainda se evidenciarem fortes
desníveis sociais e de infraestrutura do Nordeste em relação às demais regiões, ratifica a
necessidade tanto da continuidade das políticas socioeconômicas nos moldes das que têm
contribuído com esse avanço (ditas políticas regionais implícitas), como da concretização de
ações que fundamentem uma política explícita de desenvolvimento para a região.
Um dos caminhos para o alcance desse estágio é, segundo Carvalho (2014, p. 307), “[...]
Não apenas (a) garantia de sustentabilidade da nova PNDR, mas também da reestruturação dos
entes nacionais, regionais e sub-regionais vinculados ao Ministério da Integração Nacional”.
Porém, essas políticas explícitas, ou políticas regionais propriamente ditas, capazes de
gerar transformações estruturais no longo prazo, representadas pelas duas PNDRs e,
especificamente para o Nordeste, pelo PDNE e PDSA, não ultrapassaram, em uma ótica geral,
os limites das fases de discussão e formulação de diretrizes e estratégias.
Brandão (2015), abordando as Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ressalta
que vários aspectos da mesma não foram alcançados, destacando a não criação do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), a não instalação da governança institucional
projetada e o fato de o tema não ter encontrado a centralidade necessária na agenda
governamental.
Gumiero (2014) destaca que, mesmo se constituindo em um importante dispositivo
indicativo de ações para a promoção de uma política, o PDSA não passa de uma carta de
recomendações já que não se efetivou na prática. Considerando que segundo Brasil (2010, p.
33) “[...] cabe aos planos da escala nacional e macrorregional um perfil mais estratégico e aos
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da escala mais reduzida, um papel tático-operacional.” e que, sendo o PDSA um plano
operacional do PDNE nesse contexto, as afirmações de Gumiero (2014) afetam com a mesma
relevância o PDNE e a própria PNDR.
A inexistência de avanços para além das discussões e da formulação de diretrizes se
mostra também na incapacidade de órgãos regionais em fornecer dados sobre o planejamento
por eles capitaneado. Nesse contexto a SUDENE promoveu em 2011 o que pode ser
considerada uma atualização do PDNE, que sequer teve uma prestação de contas de ações
realizadas e objetivos alcançados, através do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste.
O plano, novamente pautado em um conjunto de referências de importantes políticas e
referenciais do planejamento nacional, apresenta seis diretrizes que contribuiriam para o
desenvolvimento da região: educação para a inclusão e o desenvolvimento; promover a
competitividade do setor produtivo regional; prover o Nordeste de infraestrutura física urbana,
de transportes e de comunicação necessárias à sua integração interna e externa; fortalecer
vetores que promovam a sustentabilidade socioambiental; transformar a cultura Nordestina em
vetor de inclusão social e desenvolvimento; e fortalecer os governos estaduais e municipais
como agentes de desenvolvimento (BRASIL, 2011).
Ao ser questionada via Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC) sobre as
ações em andamento e sobre os avanços em cada uma das diretrizes a SUDENE, órgão
responsável pela elaboração e coordenação do mesmo, limitou-se a responder em 17/04/2017
que “o Plano de 2011 infelizmente não virou lei e teve seu detalhamento prejudicado por isto”
e que informações gerais sobre a região estariam disponíveis no site da instituição, com
atualização do plano a ocorrer ainda no primeiro semestre de 2017 a partir da divulgação de
boletins sobre as diretrizes elencadas. O detalhamento do pedido pode ser consultado no anexo
A.

A abrangência da crise, que já dura mais de meia década e tende a continuar,
impôs ao Brasil um momento de travamento dos avanços na experimentação
do planejamento nacional e regional, que vinham sendo ensaiados. [...]
(BRANDÃO, 2013. p. 36).

Assim, pode-se inferir que os avanços observados na região nos primeiros anos deste
século foram proporcionados, em sua grande parte, pelas políticas implícitas já apresentadas.
Resta observar se tais políticas, idealizadas no curto prazo e, portanto, diretamente ligadas a
aspectos conjunturais, poderiam garantir esses resultados por um período longo de tempo.
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2.2 Inflexão econômica e os riscos para as políticas regionais implícitas.

Diante de avanços consideráveis nas discussões e mesmo em ações que visam a
paulatina redução dos desníveis socioeconômicos evidenciados entre as diversas regiões, com
destaque para o Nordeste dado o seu histórico hiato em relação às demais regiões nesse aspecto,
emerge uma conjuntura ditada essencialmente por uma inflexão econômica e política.
Segundo Bresser-Pereira (2012) o governo Lula logrou êxito em diversos campos não
por sucesso de sua política macroeconômica, que continuou baseada no tripé inflação-câmbiopolítica fiscal, mas pela conjuntura favorável representada pelo fato de os preços das
commodities exportadas pelo Brasil terem crescido extraordinariamente durante seu governo,
pela política de salário mínimo e de transferência de renda e pela adoção de uma política
internacional independente e criativa. Dilma, porém, recebeu no início de seu primeiro governo
uma taxa de juros elevada, uma taxa de câmbio sobreapreciada, além de não poder mais contar
com o aumento dos preços das commodities exportadas e de ter que lidar com a recuperação
insatisfatória da economia americana e, principalmente, com a grave crise do euro.
Desse modo, em que pese as mesmas convicções e projetos em relação às questões das
desigualdades consubstanciadas na continuidade de projetos, planos e ações, a conjuntura
econômica, de extrema importância para implementação das políticas aqui abordadas, começa
a dar sinais de regressão.
Gráfico 4– Variação (%) do PIB – Brasil – (2002-2016)
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Nesse contexto, o ritmo de crescimento do PIB recua de 7,5% em 2010 para 2,7% em
2011, chegando a 1% em 2012, recuperando-se ao atingir 2,5% em 2013 dada a política de
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redução dos juros e de desonerações e incentivos concedidos ao setor produtivo em geral
(CAGNIN et al, 2013; DANTAS e JABOUR, 2016).
Até a eleição de 2014 o centro dos embates provocados pela oposição no segundo turno
se concentrou em torno da inflação e de uma iminente crise fiscal de grandes proporções tendo
em vista que, apesar do reduzido crescimento do PIB nos anos anteriores, o emprego e a renda
até então não tinham sido afetados de forma significativa. Dilma, adotando discurso
desenvolvimentista centrado na manutenção dos investimentos e na geração de empregos vence
com margem apertada as eleições de 2014. Esse ano viria a apresentar crescimento zero do PIB
(SINGER, 2015; DANTAS e JABBOUR, 2016).
Eleita, a presidente decide fazer o contrário do prometido na corrida presidencial ainda
em 2014: opta por dar início a um choque recessivo a partir da nomeação de Joaquim Levy,
notório ortodoxo, para o Ministério da fazenda.
Segundo Dantas e Jabbour (2016), uma inflexão mais radical, no entanto, não era
esperada na economia, surgindo apenas indicações de ajustes em alguns movimentos da política
econômica, sobretudo em relação à inflação e aos gastos do governo.

Todavia, o que se verificou foi uma forte reversão no contexto econômico
brasileiro, com uma recessão importante em 2015 (queda de 3,8% do PIB),
forte acirramento do processo inflácionário (o IPCA atingiu a marca de
10,7%) e, ao mesmo tempo, uma deterioração rápida e abrangente do resultado
fiscal, tanto pelo viés primário (o déficit primário subiu para 1,9:% do PIB)
como, sobretudo, do déficit nominal, obviamente alavancado pela forte alta
da taxa básica de juros no país (a dívida pública saltou de 33,7% em 2014 para
38,3% ao final de 2015). O resultado imediato foi o rápido avanço da taxa de
desemprego (chegou a 6,8% no ano) e uma crescente insatisfação popular,
ainda inflada pelas denúncias de corrupção cada vez mais abrangentes
(DANTAS e JABBOUR, 2016, p. 10).

Já em 2015, para grande parte dos analistas à frente da política econômica comandadas
agora por Levy e Nelson Barbosa (que assumira a pasta do Planejamento e Orçamento) a crise
econômica tinha na crise fiscal sua face mais visível. Assim, implementou-se uma política de
ajuste fiscal baseada em medidas de cortes de despesas e redução dos direitos trabalhistas
(mudança de regras no seguro desemprego). Medidas estas que contribuíram para a forte
redução do crescimento do PIB, elevação do desemprego e redução da renda real dos
trabalhadores.
Ademais, a retração econômica reduzia a capacidade de arrecadação do governo, o que
implicava em dificuldades cada vez maiores no cumprimento das metas fiscais, ocorrendo deste
modo déficits crescentes no orçamento nacional.
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Todo esse movimento da economia, com reflexos sobre a população ao atingir o
emprego e a renda, aliado às pressões das investigações da operação Lava Jato, contribuiu para
que a popularidade da presidente se reduzisse drasticamente. Ademais, o relacionamento
conturbado entre ela e o Congresso, representado principalmente pelos ataques do então
presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, contribuiu para o desmoronamento da coalizão
política que até então sustentara os governos petistas.
Tudo isso contribuiu para instaurar um cenário político, social e econômico sem
precedentes na história recente do país.
A acusação de crime de responsabilidade embasada na emissão de decretos
orçamentários sem autorização legislativa veio a provocar o afastamento e o posterior
impeachment da então presidente no que, para alguns, representou a justiça e, para outros, o
golpe.
Para autores como Singer (2015) e Dantas e Jabbour (2016), as políticas adotadas em
2013 que empoderavam a classe trabalhadora e que impunham restrições aos ganhos capitalistas
tanto na área financeira como na área produtiva provocaram a união das classes capitalista
produtiva e rentista, interna e externa, em torno de um projeto ultraliberal de grupos
conservadores que acabaram por contribuir de forma determinante para a acentuação da crise
política e econômica que foram determinantes para a queda da presidente. Nas palavras de
Dantas e Jabbour (2016, p. 20): “[...] (o) empresariado [...] postou-se na linha de frente da
coalizão conservadora, encetando uma crise econômica de dimensões gigantescas e criando as
condições objetivas ao sucesso de uma empreitada de caráter golpista.”
Para outros tantos, como Diot (2016), a falta de traquejo político de Dilma foi uma das
principais condicionantes do processo que levou à cassação definitiva de seu mandato pelo
Senado Federal em 31 de agosto de 2016.
O debate sobre a legitimidade do ocorrido, bem como dos conflitos ideológicos e de
classe que poderiam ter conduzido ao impeachment a primeira mulher a presidir o país no início
de seu segundo mandato é rico e abrangente e, com certeza, transcende os limites e objetivos
desse trabalho, assim como a análise detalhada das políticas micro e macroeconômicas adotadas
no período.
Resumindo de forma bastante eficiente toda esse processo Brandão (2015, p. 340)
afirma que

Vivemos hoje em conjuntura crítica. A partir da impactante crise mundial de
2008, paulatinamente o regime de crescimento, estabelecido em 2003, e sua
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correspondente aliança política instável deram mostras de fissura ou
esgotamento, tendo seu auge crítico nas eleições de 2014 e no início de 2015.

Fato é que as políticas voltadas para a redução do peso do Estado na economia e
destinadas especificamente à redução do déficit fiscal e da estabilidade macroeconômica já
colocadas em prática desde o fim do processo eleitoral ainda com Dilma tomam volume com o
governo interino de Michel Temer e, posteriormente, com sua confirmação definitiva no poder
após o impeachment.
Em entrevista ao Valor Econômico (2016) o presidente interino deixa clara a
necessidade de negociar com o Congresso todas as questões relevantes do ajuste fiscal que seu
governo propunha. Em 08 de dezembro de 2016, com Temer já efetivado no poder, o EL PAIS
Brasil (2016) destaca a aprovação na Câmara Federal da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 241, que limita o aumento dos gastos do governo por vinte anos a partir de 2017, como
fundamental para a estratégia/tese delineada pelo chefe do executivo e por sua equipe
econômica para “tirar o Brasil do vermelho”.
Diante de tudo isso, e trazendo o debate do nacional para o macrorregional, cabe
destacar a reflexão de Falcón (2014, p. 162) sobre as oportunidades de avanços no Nordeste:

Tânia Bacelar, repetidas vezes, avisou que as políticas federais trouxeram
benefícios para o Nordeste como resultados de políticas implícitas, mas é
necessário adotar políticas explícitas para acelerar e intensificar o processo,
sob pena de desfazimento das conquistas ao primeiro sinal de alternância de
poder ou agravamento da crise econômica global.

No entanto até o início da crise, como já mostrado, as políticas regionais discutidas e
formuladas não tiveram implantação efetiva. Já em relação ao futuro o que se vislumbra é uma
ótica bem adversa da necessária para que se efetivem essas políticas explícitas; mesmo as
implícitas chegam a estar comprometidas diante da conjuntura apresentada.
O histórico de programas e ações em busca do desenvolvimento regional mostram com
clareza, confirmado pela abrangente teoria sobre o tema, que em períodos de crise as questões
macroeconômicas suplantam as questões regionais. A planificação se volta para o curto prazo
e a prioridade na agenda é a regularização de questões conjunturais.
O temor de muitos estudiosos da questão regional é que o conjunturalismo e as políticas
de curto prazo com ênfase principal na ‘estabilidade’ econômica observados nos anos 1980 e
1990 retornem à questão central dos objetivos do planejamento e, além de provocar a reversão
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nos ganhos sociais dos últimos anos, inviabilizem de forma definitiva a implementação das
políticas regionais de longo prazo até então debatidas.
Em texto publicado na Serie Seminarios y Conferências da CEPAL (Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe) da ONU (Organização das Nações Unidas)
Brandão (2014, p. 16) destaca o aspecto conjuntural provocado pelas crises como o primeiro de
quatro pontos que limitam o planejamento com enfoque regional.

Creo que tenemos aquí cuatro grandes problemas coyunturales impiden o
traban la construcción de una visión estructural de nuestros problemas
regionales y territoriales. Primero, vivimos un momento y contexto muy grave
de crisis. Momentos de crisis no suele ser momentos de legitimación de la
cuestión regional, puesto que más importante se torna el ‘conyunturalismo’
macroeconómico de la búsqueda por el crecimiento a todo costo. Entonces,
creo que la crisis conspira contra nuestro objeto, es decir, no se reconoce la
problemática de las disparidades regionales como cuestión central, que es una
cuestión necesariamente estructural, de carácter permanente. Segundo, hay en
este momento el predominio de la ‘hegemonóa de la pequeña política’ (según
gramsci, momento de hegemonía de la polótica de las cuestiones parciales, del
cotidiano, de las alianzas electorales, etc), lo que dificulta el tratamiento de las
cuestiones espaciales, que están necesariamente en el ámbito de la ‘gran
política’. Las gestiones parciales de lo cotidiano dificultan o impiden el
tratamiento de la gestión regional. Tercero, la confrontación del problema
regional exige un estado fuerte. Pero, sin embargo, estamos sometidos a la
racionalidad neoliberal, como una plaga embutida en las mentes, instituciones,
formaciones, prácticas, documentos etc., colocando apenas la competitividad
como central. Cuarto, es necesario cuestionar sobre quien son los sujetos de
la transformación espacial/territorial deseada, ¿quien empuña la ‘bandera
regional’? Esta es una pregunta que me hago mucho. Es intentar entender si
hay grupos de poder que tengan sensibilidad con la cuestión regional. Es
necesario convencer a la sociedad, a los grupos de poder que la planificación
regional tiene que ser una polótica de estado y no solamente de gobierno. (...)

Passados mais de dois anos do início da inflexão econômica crônica - considerando esta
como ocorrida a partir do fim do processo eleitoral em outubro de 2014 - assim como da total
reversão de pensamento daqueles que dominam a formulação e execução das políticas
socioeconômicas do país - representado pelo hiato de pensamento dos Ministros da Fazenda
Mantega (fim do primeiro mandato de Dilma) e Meirelles (Governo Temer) -, cabe investigar
se já se identificam nas políticas implícitas que contribuíram para os impactos positivos na
dinâmica regional nos primeiros anos deste século, principalmente no Nordeste, retrocessos que
possam implicar não apenas na estagnação da redução de disparidades, mas na reversão dos
ganhos auferidos nesse período.

50

3 CONJUNTURA DE CRISE E IMPACTO SOBRE POLÍTICAS REGIONAIS
IMPLÍCITAS NO NORDESTE DO BRASIL.

Para escolha das políticas implícitas a analisar serão considerados os trabalhos de
Araújo (2013) e Brandão (2015), que indicam as transferências de renda (principalmente o
Bolsa Família), a valorização do salário mínimo, o crédito e o investimento em infraestrutura
socioeconômica, com expoentes na educação superior e no PAC, como políticas que
apresentaram impactos positivos regionalmente diferenciados no Nordeste.
Em relação ao Bolsa Família, dados da Matriz de Informação Social do Ministério de
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) mostram que o número de famílias beneficiárias
do programa passa a declinar já em 2014 com uma redução de 82 mil famílias em relação a
2013. Em relação a 2014, verifica-se em 2015 redução de mais de 66 mil famílias. Mas é em
2016, com as medidas do ajuste fiscal a pleno vapor, que se verifica a maior queda: redução de
mais de 367 mil famílias em relação ao mesmo período do ano anterior.
Gráfico 5: Evolução do número de famílias beneficiárias do Bolsa Família – Brasil e
Nordeste - em dezembro de cada ano.
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Fonte: MDS. Matriz de Informação Social. Dados organizados pelo autor.

No Nordeste, que se mantêm com mais de metade das famílias beneficiárias, a redução
também pode ser observada: mais de 163 mil famílias em 2015 e mais de 127 mil em 2016.
Observa-se que, em 2015, a retração no número de famílias beneficiárias é em quase 100 mil
famílias maior que a observada no país, o que indica que o Nordeste teve o número de famílias
beneficiárias reduzidas enquanto o restante do país tinha esse mesmo número elevado, e
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significativamente. Em 2016, a tendência à queda em relação às demais escalas é regularizada
já que o Nordeste perde pouco mais da metade do total de perdas nacional.
A contração do programa no pós-2014 pode ser observada também pelo valor dos
repasses em dezembro de cada ano, conforme Tabela 3.
O valor do repasse ao programa para o mês de dezembro cresce até 2014, tendo de 2015
em relação a este uma queda de mais de 96 milhões de reais a nível nacional e de mais de 64
milhões de reais na região Nordeste. Em 2016 os valores voltam a crescer – R$ 157,4 milhões
no Brasil e 45,2 milhões no Nordeste -, porém, se considerados os índices inflacionários (IPCA)
de 2015 e 2016, de 6,23% e 11,28%, respectivamente, verifica-se que o que ocorre entre 2014
e 2016 é uma redução significativa dos valores reais repassados, já que os valores de elevação
ou redução constantes dos dados do MDSA são nominais.
Tabela 3: Valor de repasses do Bolsa Família – Brasil e Nordeste – em dezembro de cada
ano (R$ bilhões)
Brasil
Nordeste

2010
1,239
0,647

2011
1,605
0,823

2012
2,012
1,040

2013
2,139
1,105

2014
2,367
1,234

2015
2,270
1,169

2016
2,458
1,279

Fonte: MDSA. Matriz de Informação Social. Dados organizados pelo autor.

Em 2016, o governo promoveu duas grandes mudanças no programa. A primeira, um
reajuste de 12,5%, colocado como exitoso por se colocar acima da inflação (que atingiria
11,28% naquele ano segundo o IPCA)4 e, a segunda, a suspensão e cancelamento de 1,1 milhão
de benefícios sob o argumento de irregularidades5.
A redução do número de beneficiários efetivamente atendidos, ou mesmo a redução dos
valores reais repassados pelo programa poderia ser justificada por uma eventual redução do
número de integrantes de seu público alvo, ou seja, do número de pessoas/famílias enquadradas
como pobres e/ou extremamente pobres.
No entanto, estudo recente do Banco Interamericano de Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) constata que a proporção de pessoas pobres terá um aumento em
2016 e permanecerá elevada em 2017.

No cenário 1, o número de pessoas extremamente pobres crescerá em 1,5
milhão, de 6,8 milhões em 2015 para 8,3 milhões em 2016 (e para 8,5 milhões
em 2017), elevando a proporção de pessoas extremamente pobres de 3,4% em
2015 para 4,1% em 2016 (e 4,2% em 2017). O número de pessoas
4

PALÁCIO DO PLANALTO. Presidente Temer reajusta Bolsa Família Acima da Inflação. 2016. Disponível
em: <goo.gl/eiQP5s>. Acesso em: 21 abr. 2017.
5

EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO. Governo cancela 469 mil benefícios do Bolsa Família e
bloqueia 667 mil. 2016. Disponível em: < goo.gl/pNis6o >. Acesso em: 21 abr. 2017.
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moderadamente pobres aumentará em 2,3 milhões, de 17,3 milhões em 2015
para 19,6 milhões em 2016 (e 19,8 milhões em 2017). Assim, a proporção de
pessoas pobres subirá de 8,7 para 9,7% em 2016 (SKOUFIAS et al, 2017).

Esse cenário, no entanto, é o menos pessimista. Em um segundo cenário levantado, as
taxas de pobreza e de extrema pobreza chegariam em 2017 a, respectivamente, 4,6% e 10,3%.
Os dados relativos ao primeiro cenário são apresentados no gráfico 6.
Gráfico 6: Evolução anual estimada da pobreza e da extrema pobreza no Brasil 2015-2017
(milhões de pessoas)

19,6

19,8

8,3

8,5

2016

2017

17,3

6,8

2015
Pobres

Extrem. Pobres

Fonte: SKOUFIAS (2017). World Bank Group

Mesmo considerando o cenário menos pessimista, uma elevação de 2,5 milhões no
número de pessoas consideradas pobres e de 1,7 milhão de pessoas caracterizadas como
extremamente pobres configura-se em um imenso retrocesso diante de todas as últimas
conquistas.
Como historicamente o Nordeste concentra a maior parte desse número de pessoas, não
diferentemente deve ocorrer na região uma elevação proporcional desse número. No entanto,
uma das principais políticas que contribuíram para atenuar tamanho hiato, o Bolsa Família,
mostra nesse momento em que já teria se concretizado a elevação de 2,3 milhões de pessoas à
categoria de pobres no país uma contração significativa do número de pessoas atendidas.
A situação agrava-se se leva-se em consideração que a reforma da previdência, colocada
pelo Governo Federal como fundamental para a realização do ajuste fiscal, tenta restringir o
acesso a outras políticas de transferência de renda como o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) e mesmo a aposentadoria rural.
A política de aposentadoria rural, segundo Delgado e Cardoso Jr. (1999)
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[...] prima por promover uma redistribuição de renda muito importante junto
a um segmento da população brasileira originária do campo e historicamente
excluída das conquistas sociais do país, geralmente voltadas ao público
urbano. (...) a renda domiciliar das famílias contempladas com o seguro
previdenciário rural no Sul do país está, em média, 16% acima da renda
domiciliar de famílias sem acesso aos benefícios pagos pelo INSS, sendo cerca
de 35% superior no caso da região Nordeste.

Outra política implícita recente que contribuiu de forma significativa para a redução de
disparidades históricas do Nordeste em relação às outras regiões foi a política de valorização
real do salário mínimo.
Segundo SKOUFIAS et al (2017), 58% da queda da pobreza no Brasil observada entre
2004 e 2014 está relacionada a mudanças de rendimento no trabalho. Esse percentual, para a
queda da extrema pobreza, se reduz para 37% já que 58% é oriundo de mudanças de rendimento
que não o trabalho (sobretudo transferências do Bolsa Família).
O desenvolvimento dessa política pode ser percebido pela análise do gráfico 7.
Gráfico 7: Reajuste (%) do salário mínimo em relação à inflação do ano anterior (IPCA)
2003-2017.
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Conforme pode se observar, em todos os anos desde 2003 até 2015 houve elevação do
salário mínimo acima no nível oficial de inflação. No período de seis anos entre 2005 e 2010,
os ganhos reais foram bastante significativos (8,23%; 13,04%: 5,1%; 4,03%; 5,79%; e 6,02%,
respectivamente) segundo o Departamento Intersindical

6

de estatística e Estudos

Os dados do IPCA para 2016, com impactos em comparação com o reajuste do início de 2017, foram alterados
para corresponder ao índice oficial. A alteração fez-se necessária pois o dado utilizado era uma previsão para o
mesmo, tendo em vista que o trabalho foi realizado no início de 2017, que veio a ser reduzido posteriormente.
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Socioeconômicos (DIEESE), (2017b). Ainda segundo o Instituto, após esse período, elevação
considerável só veio a ser observada em 2012, quando o ganho real foi de 7,59%.
Desde então, os ganhos observados vão minguando até as linhas que tinham distância
relativamente grande entre si praticamente ficarem superpostas nos reajustes concedidos nos
anos de 2016 e 2017. Na verdade, na época de publicação do trabalho (11 de janeiro), DIEESE
(2017b) chegou a apontar o decréscimo do salário real já que se projetava um IPCA para o ano
de 2016 de 6,58%. Isso veio a ser modificado apenas porque o valor do índice oficial foi
reajustado posteriormente para 6,29%.
O atual reajuste do salário obedece à Lei 13.152 de 2015, com reflexos sobre os anos de
2016 a 2019, que estabelece que este será composto pelo IPCA do ano anterior adicionado, a
título de ganho real, do crescimento do PIB de dois anos anteriores. Desse modo, dado o
resultado quase nulo do PIB em 2014 e negativo em 2015, não houve praticamente concessão
de ganho real.
Dado o PIB negativo em 3,6% em 2016, esse mesmo reflexo deve ser observado no
reajuste de 2018 e, dada a incerteza sobre os rumos do crescimento do ano em curso, pode se
expandir para 2019. A partir de 2020, com o fim da vigência da lei, as incertezas sobre os
reajustes do mínimo são maiores ainda.
Tabela 4: Distribuição (%) dos ocupados com rendimento de até um salário mínimo –
Brasil e Grandes Regiões.
Regiões
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro
Brasil
Oeste
40,9
54,0
18,1
16,0
20,0
28,3
Fonte: DIEESE (2017b).

Utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015,
DIEESE (2017b) mostra que 54% dos ocupados na região Nordeste se encontram nessa faixa
de remuneração, conforme tabela 4.
Desse modo, assim como no Bolsa Família e nas demais transferências de renda, os
impactos negativos evidenciados nessa política em relação ao Nordeste são potencializados
pelo fato de a região concentrar maior número de pessoas ocupadas com remuneração até essa
faixa de renda.
O emprego, fator impulsionado de forma direta e indireta pelas políticas de
transferências de renda e de investimento, e que contribuiu de forma significativa para os
avanços observados no Nordeste, também está sendo afetado, e de maneira drástica, pela atual
conjuntura político econômica do país.
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“A passagem de 2014 para 2015 marca o início do crescimento da taxa de desocupação
no Brasil. Desde o último trimestre de 2014, o número de desocupados cresceu 72%, aumento
de 4,6 milhões de pessoas.” (DIEESE, 2016. p. 1)
“No último trimestre de 2016, o número de desocupados chegou a 12,3 milhões acréscimo de 3,3 milhões de pessoas em relação a 2015, o que resultou em taxa de desocupação
de 12,0%, segundo a Pnad Contínua.” (DIEESE, 2017a, p. 1)
O gráfico abaixo ilustra a evolução da taxa de desemprego observada no quarto trimestre
de cada ano de acordo com o IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).
Gráfico 8: Pessoas desocupadas (em milhões) X Taxa de desocupação (%)7
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Pode-se observar que, entre o quarto trimestre de 2014 e o quarto trimestre de 2016, o
número de desempregados quase dobrou em todo o país, um aumento em dados absolutos de
quase seis milhões de pessoas.
No Nordeste, observou-se não apenas o mesmo processo evidenciado em escala
nacional, como uma retração mais acentuada que as demais regiões nesse indicador. Segundo
DIEESE (2016), a região apresentou no primeiro trimestre de 2016 taxa de desocupação de
12,8%, a maior entre as regiões, seguida pelo Sudeste, onde a taxa passou de 6,6% para 11,4%.
Essa tendência é confirmada pelos dados apresentados pelos Boletins Regionais do
Banco Central. A série de documentos, elaborados trimestralmente com uma análise de vários
indicadores econômicos da região, com detalhamento para os Estados de maior peso na
economia – Bahia, Pernambuco e Ceará –, traz dados dessazonalizados de trimestres

7

Pessoas com 14 anos ou mais na semana de referência.
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selecionados sobre desemprego que, quando comparados com os com os da PNAD contínua
para o desemprego na escala nacional, mostram que a região apresenta sempre maiores índices
desde o fim do ano de 2014.
Enquanto o desemprego no Brasil estava em 6,5% no último trimestre de 2014, o
Nordeste apresentava para o trimestre encerrado em novembro daquele mesmo ano uma taxa
de 8,5%. A taxa apresentada para a região no trimestre encerrado em setembro de 2016, 14,1%,
já era muito superior a nacional para o último trimestre desse mesmo ano, de 12%. Os dados
trimestrais disponibilizados pelo Banco Central podem ser consultados na tabela abaixo.
Tabela 5: Taxa de desemprego no Nordeste em trimestres selecionados
Trimestre
Taxa (%) de
desemprego
set-nov 14
8,5
jan-mar 15
9,6
abr-jun 15
10,3
jul-set 15
set-nov 15
jan-mar 16
abr-jun 16
jul-set 16

10,8
11,6
12,8
13,2
14,1

Fonte: BACEN. Boletins Regionais. Dados organizados pelo autor.

O crédito, para pessoas físicas e jurídicas, deu uma contribuição fundamental para o
incremento no dinamismo da região, assim como do país como um todo, nos primeiros anos
deste século.

Outro instrumento usado para retomar o crescimento foi o crédito, como já
destacado. Para compreender sua importância basta ver a evolução da relação
crédito-PIB, que passou de 25% para 45% ao longo do governo Lula. (...)
estudo recente, mostrou que o Norte e o Nordeste lideram o crescimento do
crédito no país, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica. [...] (ARAÚJO,
2013. p. 163)

Mais uma vez observa-se uma inversão em relação ao que vinha sendo implementado
até o momento. De acordo com dados dos Boletins Regionais do Banco Central, o saldo das
operações de crédito para pessoas jurídicas no Nordeste8 vêm caindo a cada trimestre desde o
encerrado em maio de 2015, evidenciando retração dos créditos à indústria de transformação e
ao comércio, setores que geram emprego e dinamizam a economia da região. A tendência à
queda só não é observada em relação ao saldo total das operações porque esse mesmo saldo
8

Operações com saldo superior a R$ 1.000,00 (um mil reais)
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para pessoas físicas, impulsionado pelas modalidades consignado e financiamento de veículos,
tem demonstrado crescimento, mesmo que muito inferior ao observado em anos anteriores.
A utilização de crédito na aquisição de veículos, no entanto, dada a baixa capacidade
produtiva do setor no Nordeste em relação ao total do país, não têm efeitos dinâmicos da mesma
magnitude sobre o setor produtivo da região.
No gráfico 9 pode ser observada a dinâmica da evolução dos saldos trimestrais das
operações de crédito na região (último mês do trimestre) para pessoas físicas, jurídicas e total.
Gráfico 9: Evolução do Saldo das operações de crédito - Nordeste
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A inadimplência, que afeta a liberação de créditos ao implicar restrições à concessão,
também tem crescido na região passando de 3,7% no trimestre terminado em novembro de 2014
para 4,3% no trimestre terminado em novembro de 2016 (Brasil, 2017a).
Um importante órgão de fomento para a região, o BNDES, também teve seus repasses
drasticamente reduzidos para a região. Segundo Brasil (2017a) até novembro de 2014 a
instituição desembolsou para o Nordeste 22,9 bilhões de reais, queda de 16,5% em relação a
esse mesmo período em 2013. Em 2015, a queda em relação ao ano anterior foi de 7,6%, com
desembolsos de 22,5 bilhões de reais. Em 2016, asseveram-se as restrições com valor
desembolsado nos onze primeiros meses do ano de apenas 9,6 bilhões de reais, representando
uma queda de 45,8% em relação ao mesmo período de 2015.
Outra forma de observar a contração via crédito é observar os repasses do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). Conforme já exposto, tal fundo foi criado para financiar
projetos em infraestrutura e serviços públicos e empreendimentos produtivos com grande
capacidade germinativa. E foi isso que de fato fez a partir de 2008. De acordo com dados de

58

Brasil (2017c), entre este ano e 2016 foram liberados mais de 7,384 bilhões de reais em vários
empreendimentos, com destaque para a geração de energia eólica e transportes (recursos
significativos para a Transnordestina).
No entanto, foram editados apenas dois decretos autorizando a utilização de recursos
para determinados empreendimentos, um em 2009 (Decreto 6952/2009) e outro em 2012
(Decreto 7838). De lá até o fim de 2016, nenhum outro instrumento regulatório foi editado
liberando mais recursos. Assim, os valores investidos caíram de 2,752 bilhões para 0,778 e,
posteriormente, para 0,395 bilhões de reais nos anos de 2014, 2015 e 2016, respectivamente
(BRASIL, 2017c).
A restrição ao crédito pode ser evidenciada também no montante de recursos
contratados via Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) que, a exemplo do
FDNE, é uma política explícita para a região que foi empregada nos últimos anos no contexto
da política setorial de fomento do crescimento via crédito, esta última implícita.
Gráfico 10: Evolução de contratações com recursos do FNE 2010-2016 (R$ bilhões)
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Fonte: Banco do Nordeste (Contratações FNE). Dados organizados pelo autor.

Conforme pode ser observado no gráfico 10, houve uma redução expressiva, de R$
2,213 bilhões de reais, entre os valores liberados pelo Fundo em 2014 e 2016.
A capacidade de investimento do governo em setores em que o Nordeste apresenta
grandes hiatos, principalmente em infraestrutura socioeconômica, foi fundamental para avanços
apesentados nos primeiros anos do século XXI.
O ajuste fiscal proposto pelo governo a partir de várias frentes da qual a maior
representante é a Emenda Constitucional 55, que restringe os aumentos de gastos do governo a
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partir de 2018 aos gastos do exercício anterior corrigidos pela variação do IPCA, representa, no
entanto, fator de risco à continuidade de tais políticas.
Mesmo antes do início da efetividade da medida observa-se entre 2015 e 2016 redução
nominal de aproximadamente 252 bilhões de reais nas aplicações diretas do Governo Federal
segundo dados do Portal da Transparência. Em termos nominais, isso equivale a uma retração
de 13,22% e, considerando-se o IPCA de 2015, tem-se uma redução ainda maior em termos
reais.
Araújo (2013, p. 168) afirmando que a política setorial de educação superior “teve uma
expressão regional positiva”, apresenta dados relevantes não apenas sobre a desconcentração
em relação ao Sul, Sudeste e litoral da região, mas também na interiorização dos campi e
universidades. Dados semelhantes são apresentados no trabalho de Dantas (2014).
O percentual de gastos diretos do Ministério da Educação (MEC) em relação às
aplicações diretas do Governo Federal, disponibilizadas em Brasil (2017e) são apresentados no
gráfico abaixo.
Gráfico 11: Gastos diretos do Ministério da Educação em relação ao total aplicado pelo
Governo Federal (2008-20179)
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Fonte: CGU. Portal da Transparência. Dados organizados pelo autor.

Observa-se que há um aumento dessa relação até 2013. Isso pode ser atribuído à criação
de diversos programas na primeira década deste século com fins de promover avanços no setor
educacional a exemplo do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC), do fomento ao ensino médio técnico com os Institutos Federais, do Ciência sem
Fronteiras, do FIES, da expansão do ensino superior via Instituições Federais, etc.
9

Dados relativos ao primeiro trimestre do ano.
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Em 2014 há uma pequena redução, ao passo que em 2015 a relação cresce, dando um
salto em 2016. Em valores absolutos, o aumento observado em 2015 não seria suficiente sequer
para reajustar os valores em termos reais de acordo com o IPCA do ano anterior. Em 2016,
considerando o IPCA de 2015, houve aumento real do valor, mas bem inferior ao percentual de
aumento observado em relação aos gastos totais do governo no ano, que passa de 4,86% em
2015 para 5,84% em 2016. Isso se deve ao fato de, entre esses dois anos, ter ocorrido uma
redução de 13,22% em termos nominais nas aplicações diretas totais do Governo Federal.
Para o primeiro semestre de 2017, a relação gastos MEC/gastos totais cai para 3,25%.
Mesmo considerando que maiores gastos são efetivados no trimestre final do ano com custos
como o das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o tamanho do hiato frente à relação
observada no ano anterior e a indagação sobre a capacidade de o governo continuar reduzindo
o orçamento geral sem promover cortes na educação indicam que o setor pode sofrer os
impactos da crise.
A evolução no número de matrículas entre 2011 e 2015 pode ser observada no gráfico
12, que apresenta dados das Sinopses Estatísticas do Nível superior relativos ao número total
de ingressos nas Instituições Federais de Nível Superior (IFES). Entre 2014 e 2015 há uma
redução de 10.991 vagas em todo o país. No Nordeste, essa redução é de 11.719, maior que a
redução nacional. Isso ocorre porque, enquanto a região Norte registrou redução de 3.294
ingressos e as regiões Sudeste e Centro Oeste praticamente mantiveram seus números, o Sul
apresentou uma elevação de 3.738 ingressos no mesmo período.
Gráfico 12: Número total de ingressos por processo seletivo e outras formas em cursos de
graduação presenciais e à distância nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)
– 2011 a 2015
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Fonte: INEP (e-SIC): Sinopse Estatística do Nível Superior. Dados organizados pelo autor
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O comportamento cíclico desse número de vagas nos anos observados em relação ao
Nordeste, com redução em um ano e elevação no ano seguinte, não dá margem para conclusões
sobre os efeitos da conjuntura sobre os mesmos. Para isso, seria necessário pelo menos avaliar
dados referentes ao exercício de 2016, não disponíveis até o momento da conclusão do trabalho.
Porém, o fato de apenas Norte e Nordeste, as duas regiões que mais tiveram incremento
em número de IFES, com 4 e 5, respectivamente, das 13 novas criadas de 2011 a 2015,
apresentarem reduções tão significativas enquanto as demais regiões mantêm seus números ou
mesmo os elevam, constitui fato de alta relevância e que deve ser observado por ocasião da
disponibilização de dados mais recentes.
Os investimentos realizados pelo governo, ou sob sua coordenação através de
concessões, que também contribuíram de forma decisiva para o dinamismo da economia e para
a melhoria das condições de vida no Nordeste conforme já apresentado, talvez venha ser no
longo prazo a área mais afetada pelas atuais condições econômico-político-sociais.
O PAC, responsável pela gestão, execução e acompanhamento de milhares de
empreendimentos pelo país, concluiu em 2015 e 2016 obras que somam 172,7 bilhões de reais
em todo o país, sendo os gastos com logística, energia e no âmbito social e urbano de,
respectivamente, 12,7; 77,4 e 82,6 bilhões de reais (BRASIL, 2016d).
O valor gasto no biênio equivale à apenas 34,9% da estimativa de conclusão do
quatriênio 2015-2018, que é de 494,6 bilhões de reais.
Em um dos Programas englobados no PAC com maior impacto sobre a desigualdade
social, o Programa Minha Casa Minha Vida, a tendência à redução de investimentos na Região
Nordeste é notória.
Dados da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades via e-SIC
mostram a evolução das liberações de crédito e do número de contratos do programa na Região
Nordeste para as faixas 1, 2 e 3, com rendas limitadas respectivamente a R$ 1.800,00, R$
3.600,00 e R$ 6.500,0010.
Os dados apresentados no gráfico 13 mostram que o crescimento observado nos valores
contratados a partir de 2011 cessa em 2014, repetindo-se quedas nos anos de 2015 e 2016.
Comparando-se esses valores, verifica-se que de 2013 para 2016 houve uma redução de
aproximadamente 9,447 bilhões de reais em recursos contratados.

10

Dados relativos ao período anterior a alteração realizada em 2017, que altera os valores máximos de renda para
contratação, com alterações nas faixas existentes e criação de novas.
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Gráfico 13: Evolução de valores contratados nas faixas 1, 2 e 3 do Programa Minha Casa
Minha Vida (R$ bilhões)
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Fonte: Ministério das Cidades. SNH (e-SIC). Dados organizados pelo autor.

Quando se observa os dados relativos ao número de contratos, a tendência é a mesma.
De 2013 para 2016 há uma redução de 75.713 contratos, conforme tabela 6.
Tabela 6: Número de novos contratos do Programa Minha Caso Minha Vida (2011-2016)
Ano
Contratos
2011
92.665
2012
219.655
2013
282.982
2014
2015
2016

159.989
99.276
84.276

Fonte: Ministério das Cidades. SNH (e-SIC). Dados organizados pelo autor.

Toda essa dinâmica de retração apresenta reflexos consideráveis no comércio da região.
Dados dessazonalizados de Brasil (2017a) mostram que as vendas do comércio varejista11
sofrem queda há oito semestres consecutivos (com o último semestre terminando em novembro
de 2016).
A produção industrial da região, segundo dados também dessazonalizados dos mesmos
relatórios, sofreu retração em seis desses semestres, com maiores quedas nos semestres
terminados em fevereiro e novembro de 2015, de 4,8% e 4,1%, respectivamente.

11

Excluídas variações nas vendas de veículos e de material de construção.
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Tabela 7: Desempenho trimestral do Comércio Varejista e da Indústria no Nordeste12
Fev/15 Mai/15 Ago/15 Nov/15 Fev/16 Mai/16 Ago/16 Nov/16
Vendas
-3,2%
-2,3%
-3,5%
-1,1%
-3,7%
-2,7%
-2,3%
-0,1%
Varejo
Produção -4,8%
+2,7%
-0,3%
-4,1%
-2,5%
3%
-0,8%
-2,2%
Industrial
Fonte: BACEN. Boletins Regionais. Dados organizados pelo autor.

Porém, chama mais atenção a redução da massa salarial e do rendimento real médio
habitual. Conforme se reduz a produção industrial e as vendas no comércio, aumenta o
desemprego e os reflexos são notórios nos dados apresentados no gráfico 14.
Gráfico 14: Variação Trimestral (%) do Rendimento Real Médio Habitual (RRMH) e da
Massa Salarial (MS)
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Fonte: BACEN. Boletins Regionais. Dados organizados pelo autor.

A massa salarial chega a se contrair, consecutivamente, em 11% e 13% nos trimestres
encerrados em novembro de 2015 e fevereiro de 2016. Nesses mesmos trimestres, a queda
observada no rendimento real médio habitual é de 7,2% e 9,2%, respectivamente.
Todos os indicadores vêm a mostrar o retrocesso observado (e em andamento) nos
resultados de diversas políticas que, em que pese não destinadas especificamente ao Nordeste,
trouxeram contribuições significativas nos primeiros anos do século XXI para os avanços
relacionados ao desenvolvimento da região.
A ausência de ações que busquem concretizar as diretrizes resultantes de amplas
discussões presentes na PNDR cobram o preço sobre os avanços concretos das questões
regionais, com destaque (negativo) mais uma vez para o Nordeste.

12

Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.
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CONCLUSÃO

Ao se estudar o desenvolvimento dos diferentes planos e políticas que objetivaram,
direta ou indiretamente, combater as históricas desigualdades observadas entre o Nordeste e as
demais regiões, notadamente em relação ao Centro Sul, observa-se que nenhum deles foi capaz,
até o momento, de reduzir de forma significativa e permanente tal aspecto.
As ações direcionadas ao combate das secas, com foco na criação de estrutura hídrica
e no assistencialismo nas épocas de estiagem que até então eram tidas como ações necessárias
à questão vieram, a partir do relatório do GTDN, ser reforçadas por um diagnóstico
socioeconômico amplo sobre a região, com o apontamento de diretrizes a serem seguidas de
forma a possibilitar o desenvolvimento da região.
A partir da criação da SUDENE, diversos planos e projetos foram colocados em prática
de modo a perseguir esse desenvolvimento. No entanto, grande parte deles, incapazes de reduzir
as disparidades intra e inter-regionais existentes, acabaram por agravá-las. Isso ocorreu porque
o ideário reformista para a região, embasado na alteração significativa das estruturas sociais e
produtivas e facilmente observado em algumas partes do GTDN, não tinha curso de execução
dado o conflito com os interesses das coalizões conservadoras que garantiam a sustentação dos
governos nacionais.
A partir do início do regime militar, em que pese o rápido crescimento observado, esse
quadro não sofreu alterações. A dinâmica de crescimento com base na industrialização e no
aproveitamento das potencialidades das diversas regiões provocou uma desconcentração
relativa da indústria no entorno de São Paulo e proporcionou ao Nordeste avanços econômicos
tanto na participação do PIB regional no nacional como nessa mesma participação em relação
ao setor industrial.
No entanto, conforme confirma Furtado (1984), a não correspondência desse
crescimento econômico em termos absolutos e relativos observado nos anos 1960 e 1970 com
os fatores diretamente relacionados à melhoria das condições de vida da população, como a
elevação do salário real, por exemplo, ratifica a não efetividade de tais ações para a reversão
dos hiatos históricos apresentados na região. A criação de uma importante infraestrutura
econômica, portanto, não foi capaz de impedir que se processasse um “mau-desenvolvimento”.
Nesse período mesmo os planos que intentavam provocar transformações estruturais
no meio rural acabaram promovendo uma modernização com benefícios centrados nos médios
e grandes negócios rurais (VIDAL, 2003; SOUZA, 1997).
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A partir da década de 1980, tempos de redemocratização, mas também de crise
recessiva e de debilitamento do aparelho estatal, as políticas direcionadas para o
desenvolvimento regional entram em processo de falência (ALMEIDA e ARAÚJO, 2004).
Diante da crise iniciada ainda no período militar a priorização do planejamento
macroeconômico – centrado em questões de curto prazo – em detrimento da questão regional é
potencializada pela intensificação da utilização do diagnóstico liberal.
Nesse período a guerra fiscal se acentua, dada a inexistência de uma política de
industrialização nacional, e o maior símbolo do abandono às questões regionais ocorre já na
virada do século com a extinção da SUDENE em maio de 2001, substituída pela ADENE
(Agência de Desenvolvimento do Nordeste).
A partir das eleições de 2002 ocorrem alterações significativas no perfil ideológico dos
comandantes do governo. Mesmo assumindo compromissos com a responsabilidade fiscal, a
prioridade colocada pela nova gestão estava centrada na busca pela justiça social. A conjuntura
econômica interna e externa, com destaque para o aumento em valor unitário e na quantidade
exportada de commodities, garantiu ao governo condições de tocar diversos projetos nesse
sentido.
Com ligação direta com fatores de justiça social e diante de uma conjuntura econômica
e política favorável, a superação das desigualdades regionais volta ao cerne dos debates
governamentais ao ser colocada como central entre os problemas que o país enfrenta.
São desenvolvidas então discussões que ressaltam o enorme desafio representado pelas
questões regionais e que, enriquecidas pelos debates das Conferências Nacionais de
Desenvolvimento Regional, contribuem para a proposição, sob coordenação do Ministério da
Integração Nacional, de diretrizes para o problema institucionalizadas nas duas fases da política
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR I e II).
Apresentando ainda diversos indicadores que a caracterizavam, em termos
macrorregionais, como um dos principais ‘destinos’ dessas diretrizes o Nordeste tem colocados
em discussão dois planos que orientam-se na paulatina reversão dessa condição: o Plano
Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (PDNE) e o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Sustentável do Semiárido (PDSA).
No entanto, o planejamento da PNDR, consubstanciado em linhas de ação adequadas
para o enfrentamento da questão, não teve efetividade pelo fato de não ter sido colocado em
prática (BRANDÃO, 2013). Em relação ao Nordeste, a total falta de acompanhamento e de
divulgação de resultados do PDNE e do PDSA pelo órgão coordenador da área, a recriada
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SUDENE, ratifica a observação de que as diretrizes comprometidas com alterações estruturais
na dinâmica regional não deram passos significativos quando se refere à implementação.
Em detrimento do exposto, ocorrem alterações significativas observadas a partir dos
movimentos de diversos indicadores socioeconômicos que representaram historicamente o
‘hiato nordestino’. Muito embora não se tenha conseguido eliminar tal hiato, a redução
significativa da pobreza, a criação de uma importante infraestrutura socioeconômica, a elevação
de indicadores educacionais, principalmente em relação ao nível superior, além do crescimento
da massa real de salários e da economia da região em relação à do país criaram um cenário de
desenvolvimento com redução das disparidades regionais.
Esses resultados originaram-se primordialmente de políticas sociais, com destaque
para os programas de transferência de renda, da elevação continuada do salário mínimo real e
de políticas setoriais e transversais como o incentivo ao crédito e o elevado nível de
investimento em áreas específicas como os do PAC e da expansão do ensino superior, por
exemplo. Tais políticas, postas em prática no país como um todo, tiveram rebates positivamente
diferenciados no Nordeste por encontrarem na região a sua maior base de atuação, ganhando
assim a alcunha de ‘políticas implícitas de desenvolvimento regional’.
Iniciando-se a inflexão econômica, política e social agravada nos últimos dois anos,
no entanto, a capacidade de manutenção de tais políticas e, consequentemente, dos seus
resultados, começa a declinar junto com a capacidade de gastos do governo. Movidas pelos
bons resultados econômicos, desfragmentam-se gradativamente com a piora da situação
econômica do país, agravada por uma crise política sem precedentes na história.
Em que pese a disposição de seus formuladores em garantir através delas a prometida
justiça social, o fato de estarem fortemente vinculadas a aspectos conjunturais, de curto prazo,
portanto, está, mesmo no curto período de tempo observado, mostrando-as como incapazes de
provocar transformações permanentes na maioria dos indicadores já citados.
Apesar de alterações nas áreas educacional e de infraestrutura econômica
proporcionarem contribuições para alterações estruturais, de longo prazo, não passíveis de
mensuração pelas dimensões e objetivos desse trabalho, o que se observa é uma reversão a
partir do fim de 2014 em diversos ganhos auferidos nos primeiros anos do século XXI.
A natureza estrutural, de longa duração, das problemáticas regionais e territoriais
impossibilitam uma ação imediatista, corporativista e presa a apenas um ciclo eleitoral. A
dificuldade para a criação de uma consciência territorial frente à mentalidade setorial
abrangente nas instituições e no poder representam, no entanto, uma barreira a esse pensamento
(BRANDÃO, 2013).
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A necessidade de criação e implementação de políticas capazes de promover
transformações estruturais nos diversos indicadores da região e que não estejam passíveis a
retrocessos significativos ocasionados por questões conjunturais torna-se, assim, fundamental
na contínua busca pela redução das desigualdades historicamente observadas.
Essa necessidade mostrada em Furtado (1984) é recorrente nos textos atuais de
Brandão que, por sua vez, reitera em muitos deles a urgência em transformar a Política Nacional
de Desenvolvimento Regional debatida nos anos iniciais desse século em política de Estado, de
longo prazo, e não de governo, restrito a círculo mais curto de tempo.
No entanto, o que se observa atualmente, além do quase abandono da questão regional
na agenda do governo, é o risco da ampliação de parte das questões conjunturais que hoje a
afetam negativamente para um cenário além do curto prazo.
A Emenda Constitucional 55, que limita a capacidade de gastos e investimentos do
governo por um período de vinte anos, representa uma limitação à implementação de diversos
tipos de política com impactos em períodos que podem se colocar para fora da conjuntura atual.
Desse modo, pela relevância do tema, não apenas a nível dessa macrorregião, mas de
todo o território nacional, faz-se de extrema importância a reflexão sobre o futuro do
planejamento regional que conduza a um debate combativo às ações recentes que tendem a
levar as dificuldades atuais para além do curto prazo.
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ANEXO A – RESPOSTA DA SUDENE VIA E-SIC SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E
OS RESULTADOS DO PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE DE 2011

Dados do Pedido
Protocolo
Solicitante
Data de Abertura
Orgão Superior
Destinatário
Orgão Vinculado
Destinatário
Prazo de Atendimento
Situação
Status da Situação
Forma de Recebimento da
Resposta
Resumo
Detalhamento

59900000143201777
Pedro Barbosa da Silva
29/03/2017 08:29
MI – Ministério da Integração Nacional
SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
18/04/2017
Respondido
Acesso Concedido (Informações enviadas por e-mail)
Pelo sistema (com avisos por email)
Ações para concretização da estratégia delineada no Plano
Regional de Desenvolvimento do Nordeste
O Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, elaborado
em 2011 pela SUDENE, traça uma série de diretrizes de forma a
se almejar um cenário desejado para 2029 conforme tabela da
página
9
do
referido
plano.
Como órgão coordenador ou, pelo menos, responsável pelo
acompanhamento de tais transformações, venho por meio desse
solicitar à SUDENE informações sobre quais ações estão sendo
realizadas e quais os avanços observados nas seguintes diretrizes
(com seus respectivos subitens expostos no plano):
1

-

Educação

para

inclusão

e

desenvolvimento

2 - Promover a competitividade do setor produtivo regional
3 - Prover o Nordeste de Infraestrutura Física Urbana, de
Transportes e de comunicação Necessárias à sua integração
interna
e
externa
4 - Fortalecer vetores que promovam o sustentabilidade
socioambiental
5 - Transformar a cultura Nordestina em vetor de inclusão social
e
desenvolvimento
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6 - Fortalecer os governos estaduais e municipais como agentes
de desenvolvimento
Dados da Resposta
Data de Resposta
Tipo de Resposta
Classificação do Tipo de
Resposta

17/04/2017 14:46
Acesso Concedido
Informações enviadas por e-mail

Resposta

Cumprimentando V. Sa., reportamo-nos a sua demanda objeto
do
Protocolo
nº59900000143201777,conceernente
à
informações sobre o Plano de Desenvolvimento do Nordeste.

Sobre o assunto, transmitimos os esclarecimentos prestados pela
Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, conforme
consta do anexo Resposta da Ouvidoria.
Responsável pela Resposta Técnico da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas,
Destinatário do Recurso de Diretor de Planejamento e Articulção de Políticas
Primeira Instância:
Prazo Limite para Recurso 27/04/2017

Anexo: Resposta da Ouvidoria
Caro senhor Pedro Barbosa,
Em acordo com a Lei Complementar 125/2007, o Plano Regional elaborado deve ser convertido
em Projeto de Lei e ser aprovado pelo Congresso. O Plano de 2011 infelizmente não virou Lei
e teve seu detalhamento prejudicado por isto.
Por outro lado, está sendo atualizado, e haverá nova versão em 2017.
Há neste sentido diversos relatórios e boletins disponíveis na internet, especificamente na
página da SUDENE e em vias de serem publicados novos Boletins Temáticos, que abordam
temas relevantes e monitoram o processo de desenvolvimento regional.
1) Listamos especificamente, as seguintes inciativas, todas com disponíveis no site da
SUDENE:
• Nordeste em números 2015;
• Sobre investimentos no Nordeste:
o Relatórios de Incentivo Fiscal;
o Relatórios do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e valor de
liberação por empresa;
o Relatórios do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) gerido pelo Banco do
Nordeste e monitorado pela SUDENE.
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•

Para recursos orçamentários próprios, a despeito do orçamento bastante restrito, a
SUDENE aplica em áreas estratégicas do Nordeste, como:
o Caprinocultura e Apicultura;
▪ Em conjunto inclusive com o Ministério da Integração Nacional através
das Rotas de Integração mais detalhes em www.integracao.gov.br;
o Arranjo Produtivo da Pesca;
o Capacitação de mão de obra;
o Capacitação de Administrações Municipais;
o Pequenas obras hídricas para abastecimento difuso de água (Programa Água
para Todos, que atua em 101 municípios do Nordeste, através do abastecimento
de água para consumo humano).
o Na área de Desenvolvimento Sustentável, as principais iniciativas
▪ Inventário dos recursos da biodiversidade da Caatinga do Nordeste;
▪ Inventário da capacidade de geração de energia da Biomassa;
▪ Estudos e pesquisas sobre energias renováveis: solar e eólica.

2) Especificamente relacionado a Planos de Desenvolvimento, uma estratégia recente da
instituição é investir e apoiar Planos Sub-regionais englobando áreas importantes do
Nordeste,
tais
como:
Campina
Grande,
resultados
em
www.campinagrande2035.com.br; do Norte de Minas Gerais; do Entorno do município
de Salgueiro (diante do impacto da transposição), em andamento.
3) Em breve, ainda em maio, serão publicados os Boletins Temáticos, em acordo com a\s
diretrizes do Plano de 2011:
a. Diretriz Educação para inclusão e desenvolvimento
i. Situação do analfabetismo na área de atuação da SUDENE;
b. Promover a competitividade regional
i. Além dos relatórios dos Fundos citados anteriormente;
ii. Evolução recente da economia Nordestina.
c. Infraestrutura
i. Boletim sobre Saneamento e Meio ambiente,
ii. Diretriz para atualização das normas dos Fundos de Desenvolvimento
com forte apoio ao setor de energia.
d. Vetores de Sustentabilidade ambiental
i. Boletim sobre meio ambiente,
ii. Inventários realizados em conjunto com a UFPE.
e. Cultura com vetor de inclusão
i. Não foi institucionalizada esta diretriz
f. Fortalecer Governos estaduais e municipais
i. Convênios para capacitação;
ii. Boletim institucional em construção.
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Sugerimos que sejam baixadas da HP da SUDENE os arquivos e informações disponíveis
atualmente elencados no item 1 e as demais do item 2 e 3, nos meses de maio e junho.

