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RESUMO 

Neste trabalho construímos reflexão sobre as transformações ocorridas no Nordeste, 

com enfoque na questão das desigualdades regionais. Para tanto, analisamos as 

propostas de políticas de desenvolvimento direcionadas à SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). Um marco para análise refere-

se à primeira proposta de criação da SUDENE, elaborada pelo Grupo de Trabalho 

para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) no final da década de 50 e, portanto, 

refere-se ao modelo desenvolvimentista, com a proposta “Uma Política de 

Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”. Outro marco de análise refere-se à 

proposta de recriação da SUDENE, elaborada pelo GTI (Grupo de Trabalho 

Interministerial para Recriação da SUDENE), em 2003 e apresenta um novo modelo 

de desenvolvimento para o Nordeste com a proposta “Bases para a Recriação da 

SUDENE Por uma Política de Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste”. A 

pesquisa é qualitativa com análise de conteúdo e tem como referência os 

documentos que apresentam as duas propostas de política de desenvolvimento para 

o Nordeste no processo de criação e recriação da SUDENE. O propósito é refletir os 

dois modelos de desenvolvimento implantados na região assim como, confrontar as 

duas propostas de política de desenvolvimento. Entre possibilidades e limites, 

entendemos que o modelo de desenvolvimento elaborado pelo GTI para o Nordeste 

representa um  novo marco de transformações intervencionistas na região. 
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ABSTRACT 

In this work we've built some reflection about the transformations that occurred in 

Brazilian northeast, focusing on the regionalist inequalities. So on, we've analyzed 

the propositions of development politics directed to SUDENE (Superintendence of 

development of Brazil‟s Northeast). A mark to the analysis talks about the first 

propose of SUDENE‟S criation. Made by the Group of Work to the development of 

Brazil's Northeast (GTDN) in the end of 50‟s talks about the model with the propose 

“a politic of economic development to Brazilian northeast”. The research is qualitative 

with analysis of content and have got like reference the documents which shows both 

proposes of politics of development to the northeast of brazil in the process of 

creation and recreation of SUDENE. The intention is to think about the models of 

development implanted in the area just like shock both proposes of politics of 

development. Between possibilities and limits we understand that the new model of 

development made by GTI to the northeast of Brazil represents a new mark of 

interventionists transformations in the area. 
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INTRODUÇÃO 

 As transformações ocorridas no século XX, na economia capitalista, devido às 

duas guerras mundiais e à crise de 1929, levaram os países classificados como 

subdesenvolvidos, como o Brasil, a substituírem a agricultura de exportação por uma 

nova estratégia de desenvolvimento. 

 Foi nesse contexto que a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (CEPAL), uma instituição criada com o intuito de pensar o desenvolvimento 

das economias latino-americanas à luz de um modelo alternativo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

defendeu a idéia da industrialização como forma para desenvolver essas economias.  

Essa idéia foi aplicada no Brasil e, já nos anos de 1930, o Estado mostrava 

preocupação em possibilitar o surgimento de uma estrutura industrial.  

 No entanto, a consolidação dessa estrutura só ocorreu, de forma definitiva, 

nos anos de 1950, quando o Estado proveu uma infra-estrutura básica necessária 

para o desenvolvimento da indústria. Aliado a criação dessa infra-estrutura, o Estado 

adotou o Programa de Substituição de Importações (PSI) que, de forma geral, 

restringia a importação de produtos com similar nacional, de forma a estimular o 

consumo dos bens produzidos internamente, gerando incentivos ao investimento na 

indústria nacional. Para atingir esse objetivo a política cambial foi decisiva.  

 O poder econômico e político alcançado pelo Centro-Sul por meio das 

exportações agrícolas, principalmente de café, geraram um ambiente propício ao 

desenvolvimento da indústria.  



 

 

 

 

 Além disso, o Centro-Sul contava com um sistema financeiro e um mercado 

de trabalho mais consolidado em comparação com a região Nordeste, concentrando 

os esforços de industrialização da economia brasileira, o que contribuiu para o 

fortalecimento das disparidades, em termos de crescimento, entre as duas regiões.  

 Nesse cenário, de fortalecimento das assimetrias entre os níveis de renda, o 

principal objetivo de uma política de desenvolvimento nacional, na época, seria a 

obtenção de um crescimento equânime entre as duas regiões. Nesse sentido, foi 

criado, no final dos anos de 1950, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste (GTDN), que elaborou o documento “Uma Política de Desenvolvimento 

Econômico para o Nordeste”, com o objetivo de identificar as causas do 

subdesenvolvimento e encontrar soluções para o desenvolvimento da região 

Nordeste.  

 De fato, isso foi feito, no entanto, a própria fragilidade da economia brasileira 

diante das crises internacionais e a prioridade dada à contenção da inflação 

abortaram a adoção das medidas em prol de uma redução do desequilíbrio do nível 

de renda real das economias do Nordeste e Centro-Sul. 

 A partir dos anos de 90, as grandes transformações pelas quais a economia 

brasileira passou, seguindo a tendência mundial de abertura comercial e financeira, 

tornou a superação desse desequilíbrio mais complexa. Além de que, o Estado 

deixa de ser o principal articulador do desenvolvimento nacional, através de uma 

significativa redução de sua participação na economia. Enfim, esse período demarca 

a mudança de orientação político-ideológica no Brasil e, portanto, o esgotamento do 
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modelo de desenvolvimento vigente na época, oficialmente denominado de 

“paradigma desenvolvimentista”.   

 Esses fatores em conjunto resultaram na exposição do parque industrial 

nacional à concorrência estrangeira direta, delineando uma nova configuração 

econômico-espacial para o Brasil, na qual o capital estrangeiro busca áreas 

propícias a sua reprodução. 

 A preferência do capital por áreas mais desenvolvidas aumentou o 

desequilíbrio entre as duas regiões, caracterizando um processo cumulativo. Além 

disso, essa dinâmica causou desequilíbrios intra-regionais no Nordeste, gerando 

disparidades no desenvolvimento econômico da Região.   

 Assim, além da clássica diferença de nível de renda real entre as duas 

regiões conforme Araújo (2002, p.38), a nova configuração econômico-espacial do 

país dividiu o Nordeste em “vários nordestes”, ou seja, áreas que com uma estrutura 

produtiva relativamente mais sólida e dinâmica, convivendo com áreas 

extremamente atrasadas, nas quais a lógica do capital tem pouco ou nenhum 

interesse. Nestas regiões, o desenvolvimento dificilmente chegará pelas vias do 

mercado, de forma que a atuação do Estado é fundamental. 

 O período é marcado pelas constantes crises por que tem passado o sistema 

produtivo nacional causando descompasso entre a evolução dos indicadores das 

atividades econômicas e das variáveis sociais, em todo o País. O Nordeste, que 

apresentava uma participação na economia nacional, nos meados dos anos 80, 

correspondente a 14%, registra, de 1988 a 1995, participação média de 12,9% para, 
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no final dos anos 90 e início da década atual registrar valores um pouco maiores de 

13% (PNDE, 2006, p.30). 

 Também, a região, embora tenha melhorado substancialmente seus 

indicadores sociais a partir dos anos 60, registrando significativos desempenhos, 

ainda se encontra muito distante do que seria aceitável, em termos dos parâmetros 

preconizados pelos órgãos internacionais1.  Quando se faz a comparação com os 

mesmos indicadores do Brasil, constata-se que, apesar da melhoria das condições 

sociais do Nordeste no período de 42 anos, ainda há uma considerável defasagem2.  

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (IPEA/PNUD, 2003), o 

Nordeste, em 2000, era a região brasileira de IDH mais baixo do País, uma vez que 

todos os seus nove estados se encontravam entre os dez últimos do rol decrescente 

dos índices.  Assim, no que pese a melhoria dos indicadores sociais, inclusive em 

ritmo mais rápido do que o do Brasil como um todo, as diferenças de qualidade de 

vida entre o Nordeste e as demais macrorregiões brasileiras ainda são muito 

grandes. 

 A partir de 2003, constata-se um novo rumo para as políticas de 

desenvolvimento no país e no Nordeste3, quando foi instituído o GTI (Grupo de 

                                                             

1
 Entre 1960 e 2003, a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, foi reduzida de 154,9 por mil 

nascidos vivos para 41,7 por mil; a taxa de analfabetismo diminuiu de 53% para 23,2%, e a 
esperança de vida do nordestino aumentou de 43,5 para 66,7 anos (PNDE, 2006, P.30). 

2
 A taxa de mortalidade infantil do Brasil, em 2003, é de 35,4 (contra 41,7) por mil nascidos vivos; a 

taxa de analfabetismo do País é de somente 11,6% (contra 23,2%) dos que têm 15 anos ou mais e a 
esperança de vida chega a 71,3 (contra 66,7) anos (PNDE, 2006, p.30-31). 

 

3
 A eleição de um presidente do Partido dos Trabalhadores, em 2002, e a crescente valorização das 

idéias de participação popular e mobilização social reforçaram essa trajetória, marcada pela 
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Trabalho Interministerial para Recriação da SUDENE) que, no mesmo período, 

formulou o documento “Bases para a Recriação da SUDENE Por uma Política de 

Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste, tendo que encontrar novos caminhos 

para reverter o persistente problema nordestino. Proposta essa elaborada diante da 

nova conjuntura mundial e dos novos desafios, que teria que passar a região. 

Principalmente, porque, além dos antigos entraves detectados no passado é 

incorporado mais um novo elemento para sua superação; as questões ambientais 

tornaram-se fundamentais diante dos atuais padrões de desenvolvimento.   

 Atualmente, a proposta do GTI formula uma política de desenvolvimento 

distinta das anteriores, portanto, apresenta um “novo modelo de desenvolvimento”, 

direcionado à recriação da SUDENE e baseado em três pilares: inclusão social, 

competitividade e desenvolvimento sustentável. 

 Diante dos atuais dilemas enfrentados pela sociedade nordestina, que não 

foram solucionados de forma satisfatória como se esperava no passado, não nos 

resta senão analisar e interpretar o novo estilo de desenvolvimento frente a nova 

política de desenvolvimento para a Região. Do exposto, seguem as perguntas: 1) 

Atualmente, qual o modelo de desenvolvimento na região Nordeste, que a nova 

SUDENE recentemente instalada adota? 2) Quais os pontos de 

convergência/divergência  entre as propostas do GTDN e GTI?  

 

                                                                                                                                                                                              

intensificação de experiências sub-regionais que já floresciam no período anterior (BACELAR, 2004, 
p. 39). 
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Frente às indagações sobre a problemática nordestina e as considerações iniciais 

relacionadas ao assunto, a única forma coerente encontrada para explicar as 

questões e direcionar a pesquisa formulada, foi delimitar o objeto de estudo na 

política de desenvolvimento, basicamente no “modelo de desenvolvimento voltado 

para a SUDENE”. 

 O nosso objetivo de pesquisa é entender e explicar o fenômeno do 

desenvolvimento na região a partir (e como), das necessidades nacionais de 

reprodução do capital em diferentes conjunturas.  

 Sabe-se que a atual política de desenvolvimento na região vem sendo 

desenhada em outra conjuntura e, portanto, com outros desafios. Podemos assim 

dizer que, a proposta do GTDN foi concebida no Nordeste a partir da concepção 

intervencionista com o documento “Uma Política de desenvolvimento Econômico 

para o Nordeste”, em 1959, e coincidia com o modelo político-ideológico 

desenvolvimentista. Com a mudança paradigmática, nos anos 1990, se promoveu 

outro estilo de desenvolvimento, sob o auspício neoliberal, que alterou 

profundamente o estilo de desenvolvimento anteriormente praticado, ou seja, alterou 

as práticas das políticas de desenvolvimento no Nordeste.   

 A partir de 2003, surge uma nova perspectiva para a Região. Na realidade, 

uma proposta de desenvolvimento distinta das anteriores. O GTI, grupo de trabalho 

encarregado de apresentar a proposta de desenvolvimento para o Nordeste, aposta 

em um novo modelo de desenvolvimento e, que se mostra refletido no documento 

“Bases de Recriação da SUDENE, por uma Política de Desenvolvimento Sustentável 

para o Nordeste”.  
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 Assim, uma retomada histórica sobre os modelos de desenvolvimento torna-

se importante. Para tanto, é necessário remontar as idéias contidas nas propostas 

formuladas pelo GTDN, frente ao modelo desenvolvimentista da década de 50, 

refletidas no documento “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o 

Nordeste” e interpretar as idéias formuladas pelo GTI, frente ao desenvolvimento 

sustentável, com o documento “Bases para Recriação da SUDENE, Por uma Política 

de Desenvolvimento sustentável para o Nordeste”. 

  Na análise das propostas, consideramos as seguintes diretrizes: diagnóstico, 

plano de ação, objetivo e estratégia; sejam elas, econômicas, sociais e/ou 

ambientais, frente aos dois modelos.  Ao mesmo tempo, buscamos explicações para 

alguns fatos, como por exemplo, entender as mudanças e dificuldades para se 

instituir um órgão de desenvolvimento para a Região. 

 A relevância desta pesquisa relaciona-se ao suprimento de escassez de 

reflexões teóricas do Serviço Social acerca do desenvolvimento no Nordeste, 

levando em consideração que, apesar de sua atualidade sobre o tema, essa forma 

de análise pouco tem sido explorada. Por outro lado, o atual modelo de 

desenvolvimento para o Nordeste idealiza uma nova concepção de desenvolvimento 

baseada na inclusão social, e, portanto, dentro das perspectivas de interesse para o 

Serviço Social. 

 Enfim, nossa intenção nessa dissertação procura refletir os impasses e 

desafios colocados ao Nordeste, diante do seu processo de desenvolvimento. 

 Tendo em vista que o objeto possui as características teóricas acima 

expressas, alguns procedimentos metodológicos foram priorizados:  
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 A pesquisa é de natureza qualitativa, de abordagem descritiva e comparativa, 

sendo empregada a análise de conteúdo aos documentos selecionados. A análise 

de conteúdo é adotada como parte de uma busca histórica da teoria e prática das 

investigações sociais (MINAYO, 1993), vem sendo aplicada a diferentes espécies de 

comunicação e a utilização sobre mensagens escritas é facilitada, na medida em 

que, estas são estáveis e “constituem um material objetivo ao qual podemos voltar 

todas as vezes que desejarmos”. (TRIVIÑOS, 1995, p.160). 

 O período delimitado para análise na dissertação considera o final dos anos 

1950 com a criação da SUDENE e o início de 2003, com a recriação da instituição. 

Dessa forma, selecionamos dois documentos oficiais, entre os quais: 

- “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”; 

- “Bases para Recriação da SUDENE: Por uma Política de Desenvolvimento 

Sustentável para o Nordeste”.  

 Os estudos documentais foram possibilitados com acesso de material 

disponível nas bibliotecas e via internet, através do Ministério da Integração Nacional 

(MI), Informes da Recriação da SUDENE junto ao Movimento Acorda Nordeste 

(MANO), Instituto de Pesquisas Econômica aplicada (IPEA), Plano Estratégico de 

Desenvolvimento  Sustentável do Nordeste (PNDE), Política Nacional de 

Desenvolvimento  Regional (PNDR).   

 Diante das transformações ocorridas no ano 2003, com a eleição do novo 

governo de Luis Inácio Lula da Silva e especialmente, com a recriação da SUDENE, 

conquista essa, fortalecida pelo movimento MANO (Movimento Acorda Nordeste), 
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podemos dizer que, distintamente de qualquer outro período, este, representa um 

marco de transição importante no estilo de desenvolvimento brasileiro.   

 O novo modelo de desenvolvimento, que, se apresenta na proposta do GTI e, 

portanto do atual governo, abrange uma linha de intervenção do Estado na 

economia do Nordeste e representa o ideário de um novo desenvolvimentismo.  

Também podemos dizer que, durante o processo de recriação da SUDENE, algumas 

das disposições da proposta, que veremos a frente, ficaram pendentes. Ao que 

parece, a reconquista do órgão retratou uma verdadeira batalha jurídica; a idéia que 

nos perpassa é a existência de certa fragmentação na mobilização política para 

recriação da instituição.   

 A dissertação está organizada e estruturada em uma introdução e três 

capítulos, na qual apresentamos algumas questões e indagações da pesquisa, a 

abordagem metodológica utilizada e a apresentação das construções teóricas que 

corroboram e ajudam na configuração do objeto de investigação.  

 No capítulo I, discutimos a forma de produzir o conhecimento científico e sua 

relação com a idéia de paradigma nas ciências sociais. Para tanto, consideramos as 

transformações ocorridas no modelo de desenvolvimento dos anos 1950 assim 

como, as transformações ocorridas no modelo de desenvolvimento a partir dos anos 

1990, tomando como referência o pensamento econômico brasileiro e a instituição 

CEPAL.  

 O capítulo II analisa a proposta de política de desenvolvimento do Nordeste 

elaborada pelo GTDN, com o documento “Uma Política de Desenvolvimento 
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Econômico para o Nordeste”. O período é marcado pelo modelo desenvolvimentista 

no final dos anos 1950 e reflete o processo de criação da SUDENE 

 O capítulo III interpreta e analisa a nova política de desenvolvimento para o 

Nordeste, em 2003, elaborada pelo GTI, com o documento “Bases para Recriação 

da SUDENE Por uma política de Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste”. 

Como também, apresenta o novo modelo de desenvolvimento da Região frente ao 

processo de recriação da SUDENE. A partir de então, faz-se a confrontação dos dois 

modelos de desenvolvimento no Nordeste como conclusão. 
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CAPÍTULO 1 – PARADIGMA DESENVOLVIMENTISTA: O NOVO MODELO 

 

O objetivo deste capítulo se delimita a interpretar a expressão “paradigma” na 

contemporaneidade. Para tanto, interpretamos as mudanças no modelo 

desenvolvimentista brasileiro. 

 No primeiro item analisamos a forma de produzir e tratar o conhecimento 

científico considerando a concepção de Thomas Kuhn. Assim, procuramos entender 

o significado e a estrutura de “paradigma”.  

 Quanto à discussão sobre o tema, tentamos entender as controvérsias sobre 

sua utilização no campo das ciências sociais, levando em consideração a sua 

importância no campo das ciências econômicas. O segundo item refere-se a uma 

interpretação teórica sobre o pensamento econômico e seus modelos no Brasil. A 

intenção é refletir sobre a importância e necessidade da atuação do Estado na 

formação e reprodução do capital do espaço econômico nordestino. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1 Paradigmas: Conceito, Estrutura e Discussão nas Ciências sociais. 

 

 A estruturação de um paradigma é um processo complexo e multifacetado. 

Um paradigma ao surgir, antes de se tornar dominante, convive com a fase que 

Kuhn denomina de “período pré-paradigmático” isto é, período em que se introduz 

mudanças na formulação dos problemas e nas resoluções, revogando-se o 

método e as crenças do modelo anterior (KUHN,1998, p.72-80). 

  Para tornar-se dominante, um paradigma novo confronta-se com o anterior, 

competindo com ele e negando, na maioria das vezes, seus pressupostos, alterando 

a sua perspectiva histórica, suas crenças, concepções, formas de pensar, atuar e 

produzir conhecimentos. As palavras de Kunh reproduzem a definição: “Considero 

„paradigmas‟ como realizações cientificas universalmente reconhecidas que, durante 

algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de 

praticantes de uma ciência” KUHN (1998, p.13). 

 Inicialmente, os cientistas não renunciam ao paradigma que os levou à crise. 

Não tratam, também, as anomalias como contra-exemplo do paradigma. Então, 

“uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente é 

considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para substituí-la” (id. 

108), pois “rejeitar um paradigma sem simultaneamente substituí-lo por outro é 

rejeitar a própria ciência” (id. 110). 

  A transição para a crise e para a ciência extraordinária origina-se de 

anomalias, algo mais que um novo quebra-cabeça da ciência normal. “Todas as 

 



 

 

 

 

crises iniciam com o obscurecimento de um paradigma e o conseqüente 

relaxamento das regras que orientam a pesquisa normal” 4 (ibid. 115). 

 As crises podem finalizar de três maneiras: a) A ciência normal revela-se 

capaz de resolver o problema que provoca a crise; b) O problema resiste a novas 

abordagens; c) “Uma crise pode terminar com a emergência de um novo candidato a 

paradigma e com uma subseqüente batalha por sua aceitação” (KUHN, 1998, 

P.116).  

 Então, a “transição para um novo paradigma é uma revolução científica” (ibid. 

p.115-122).  

As revoluções científicas iniciam-se com um sentimento crescente, 
também seguidamente restrito a uma pequena subdivisão da 
comunidade científica, de que o paradigma existente deixou de 
funcionar adequadamente na exploração de um aspecto da natureza, 
cuja exploração fora anteriormente dirigida pelo paradigma 
(KUNH,1998, p.126).  

 

 Diante do fato de que a ciência é um terreno em conflito, podemos entender 

os dilemas enfrentados pelos cientistas sociais na discussão sobre a utilização da 

concepção Kuhniana.  Tal fato é visível no campo das ciências humanas, já que 

esta, não possui a estabilidade que os fatos naturais concedem aos físicos, biólogos 

ou químicos. 

                                                             

4
 “É antes uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios, reconstrução que altera 

algumas das generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem como muitos de seus 
métodos e aplicações. Durante o período de transição haverá uma grande coincidência (embora 
nunca completa) entre os problemas que podem ser resolvidos pelo antigo paradigma e os que 
podem ser resolvidos pelo novo. Haverá igualmente uma diferença decisiva no tocante aos modos de 
solucionar os problemas. Completada a transição, os cientistas terão modificado a sua concepção da 
área de estudos, de seus métodos e de seus objetivos” KUHN (1998, p.116).  
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 Por outro lado, as teorias de unh foram utilizadas por vários cientistas sociais, 

principalmente, economistas como Solow, que usou a idéia de Thomas Kuhn para 

desmerecer as demais correntes econômicas (adversárias da economia neoclássica) 

(VIEIRA J.G, 2006, p.16).  

  “De uma forma ou de outra, o pensamento de Thomas Kuhn invadiu a esfera 

da ciência econômica” (id. P.9).  

 Sara Babb tem acrescentado recomendações às ciências econômicas a 

respeito da validade da teoria Kuhn: 

Las economías son construcciones por completo humanas, 
estructuras sociales que evolucionan y cambiaran con el tiempo y, 
por eso, requieren nuevos conjuntos de herramientas analíticas e 
ideológicas que les den sentido. Mientras que los físicos de Kuhn 
acumulaban conocimiento acerca de un mundo externo inalterable 
hasta que era inevitable una transformación paradigmática, los 
paradigmas de políticas económicas a veces reflejan cambios en el 
ambiente externo. (BABB, 2003) 5. 

 Nessa linha de pensamento entendemos que as revoluções do pensamento 

econômico no mundo, assim como no Brasil, significaram a queda do paradigma 

clássico em favor do paradigma keynesiano como sendo um exemplo claro de uma 

revolução tipicamente kuhniana.  

 Tal idéia nos leva a considerar as observações de Vitagliano (2004, p.44-45), 

quanto ao período demarcado pela idéia do pensamento nacional 

desenvolvimentista, que se mostrou um processo paradigmático assim como, a 

CEPAL (Comissão Econômica para a America Latina e Caribe) que representou uma 

                                                             

5
 Babb, Sara. Proyecto México: Los economistas del nacionalismo al neoliberalismo. México: Fondo 

de Cultura Económica, 2003. 
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instituição revolucionária nos moldes Kuhnianos. Enfim, as transformações ocorridas 

no Brasil e conseqüentemente no Nordeste (no final dos anos 1950 e a partir dos 

anos 1990), nos parecem casos em que podemos usar claramente as contribuições 

de Kuhn. 
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1.2 Fundamentos Teóricos do Desenvolvimentismo 

 

 A intervenção do Estado na economia sempre foi fator preponderante na 

história do capitalismo. Desde a fase mercantilista até mesmo, no período em que 

ainda estavam se engendrando as bases da economia manufatureira e industrial, na 

qual se sedimentou a economia capitalista, a discussão sobre a intervenção do 

Estado no sistema econômico já era algo presente (SOUZA, 2005). 

 Mas essa discussão nunca foi uniforme ou linear. Smith, Marx, Engels, 

Weber, Lênin, Keynes e outros teóricos, que pensaram e discutiram a importância, a 

forma e as conseqüências da intervenção estatal, jamais chegaram a um consenso 

sobre essa questão, resultando com que alguns tenham se projetado como 

defensores e outros como críticos desse processo. 

 Entretanto, é perceptível no desenvolvimento teórico-histórico da intervenção 

econômica do Estado a existência de duas fases bem distintas: uma, na qual 

predominou a tese de negação da necessidade de uma ação estatal controladora da 

economia, que se baseou no liberalismo econômico fundamentado pela Lei de Say6, 

e outra na qual predominou a tese de que a ação do Estado se constitui em 

elemento integrante e indispensável ao adequado funcionamento do sistema 

                                                             

6
 De acordo com essa Lei, também conhecida como a Lei de Mercados de Say, formulada por Jean 

Baptiste Say, em 1803, a oferta cria a sua própria demanda, o que significava dizer que não haveria 
restrições para a contínua evolução da produção econômica. Logo, mantida a situação de 
permanente crescimento econômico, não haveria necessidade de intervenção do Estado na 
economia, pois esta se auto-regularia (SOUZA, 2005, P.76). 

 

 



 

 

 

 

capitalista, como estimulador da demanda efetiva, que se fundamentou a partir da 

Teoria Keynesiana7.  

  Mas, é a partir dos anos 1930, frente ao quadro econômico, que a discussão 

sobre desenvolvimento surge na América Latina. Situação essa, delimitada pelas 

repercussões da Crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, em três 

países: México, Argentina e Brasil. Percebe-se assim, que o debate acerca da 

questão do desenvolvimento econômico, não ficou restrito apenas à produção dos 

pensadores norte-americanos e europeus. 

 É nesse contexto de reorganização da economia mundial, que outro modelo 

de desenvolvimento é pensado, tendo como pressuposto norteador, de maneira 

pioneira, o embate entre os países industrializados ou desenvolvidos e os países 

que ainda não haviam se industrializado. Esse modelo de desenvolvimento é 

formulado e levado a termo pela Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe – CEPAL, criada pelas Nações Unidas no final dos anos 1940, com o intuito 

de realizar estudos que pudessem promover um processo de desenvolvimento da 

America Latina (SOUZA, 2005). 

A preocupação básica da CEPAL era a de explicar o atraso da 
América Latina em relação aos chamados centros desenvolvidos e 
encontrar as forma de superá-lo. Nesse sentido, a análise enfocava, 
de um lado, as peculiaridades da estrutura sócio-econômica dos 

                                                             

7
 Keynes evidenciava que não havia condições para o permanente equilíbrio econômico, ou seja, o 

sistema capitalista estaria sempre propenso a severas flutuações no que concerne à produção e ao 
emprego. Logo, o sistema econômico não poderia se desenvolver harmonicamente, mas sim se 
manter permanentemente instável, já que o pleno emprego é uma situação “tão rara quanto efêmera”. 
E é em resposta a isso que Keynes propõe que Estado intervenha na economia como agente 
responsável para solucionar os problemas de carência da demanda efetiva e para propiciar níveis 
mais elevados de investimentos produtivos (KEYNES, 1982, p. 173). 
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países da “periferia”, ressaltando os entraves ao “desenvolvimento 
econômico”, em contraste com o dinamismo das estruturas dos 
centros avançados; e, de outro lado, centrava-se nas transações 
comerciais entre os parceiros ricos e pobres do sistema capitalista 
mundial que, ao invés de auxiliarem o desenvolvimento da periferia, 
agiam no sentido de acentuar as disparidades. Com isso, a CEPAL 
questionava não apenas a divisão internacional do trabalho vigente 
no mundo capitalista, como também criticava o destino atribuído aos 
países subdesenvolvidos pela Teoria Clássica ou Neoclássica do 
Comércio Internacional que sustentava esta divisão (MANTEGA, 
1985, p. 34).  

 

 O pensamento cepalino acerca do desenvolvimento influenciaria 

sobremaneira as economias dos países latino-americanos especialmente, o governo 

do Brasil, a partir dos anos de 1950. No país, este tema, foi traduzido para a 

construção de uma verdadeira ideologia nacional desenvolvimentista8, que 

atravessou o restante do século XX e, ainda, se atualiza e serve como 

embasamento teórico aos estatutos de alguns modelos de desenvolvimento dos 

diversos governos.  

 Do ponto de vista teórico e conceitual nacional, os princípios do modelo de 

intervenção desenvolvimentista estavam subjacentes às políticas de crescimento 

econômico, formuladas pelo menos até meados dos anos 1970, sustentando o 

projeto de industrialização brasileira. Por sua vez, respaldavam fortemente as 

políticas de desenvolvimento regional, implementadas pelas instituições federais e 

                                                             

8
 Neste estudo, consideram-se estruturalistas ou desenvolvimentistas os economistas que têm sua 

base analítica na Teoria de Raúl Prebisch ou da CEPAL (Comissão de Estudos para América Latina e 
Caribe), já que essa foi classificada como “a versão regional da teoria do desenvolvimento e teve forte 
influência no modelo de desenvolvimento brasileiro pós 30” (Bielschowsky, 2000, p.24) 
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criadas para atuar em prol de áreas menos avançadas, tendo exercido um efeito 

significativo sobre a expansão produtiva de regiões periféricas como o Nordeste.  

 Como todo modelo teórico, que carrega consigo uma determinada ideologia, a 

CEPAL, também teve pensadores responsáveis pelas análises da realidade 

econômica da América Latina e fundamentadores da sua visão de desenvolvimento, 

assim como, de subdesenvolvimento. São eles: Raul Prebisch, marcadamente, Hans 

Singer e Celso Furtado, este último como maior representante no Brasil. 

 Pode-se dizer que foi a obra de Prebisch de 1949 e o documento Estudio 

Económico da America Latina, da própria CEPAL, de 1951 que mais contribuíram 

para a construção desta escola de desenvolvimento (MANTEGA, 1985). Segundo 

Prebisch, a concepção clássica de David Ricardo acerca da Teoria das Vantagens 

Comparativas, não mais deveria ser amplamente utilizada como paradigma para a 

estruturação da economia mundial, sobretudo, a produção e comercialização, visto 

que, ela estava apenas reforçando as disparidades regionais entre aquele conjunto 

de países, ditos especializados na produção de manufaturados e o outro conjunto de 

países especializados na produção de alimentos e de matérias-primas. 

 Estudando a evolução dos preços dos produtos agrícolas e dos produtos 

industriais entre 1880-1945 (Prebisch) e 1950-1977 (Singer), estes economistas 

acabaram por formular uma tese sobre a deterioração dos termos de troca ou 

deterioração dos termos de intercâmbio (SOUZA, 2005, MANTEGA, 1985).  

 Esta constatação da relação dos termos de troca entre os países 

fornecedores de produtos industrializados e os países fornecedores de alimentos e 

matérias-primas se constitui na pedra angular de toda a teorização empreendida na 
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construção do pensamento cepalino para a superação da condição de exploração 

destes últimos por parte dos primeiros. Condição esta ratificada pela verificação que 

não estava ocorrendo, historicamente, nenhuma transferência de tecnologia para as 

nações não-industrializadas que permitissem o seu desenvolvimento. 

 Então, Prebisch e a CEPAL realizam um diagnóstico da realidade dos países 

latino- americanos, enquanto periferia do sistema capitalista mundial, onde se 

constatam alguns problemas e obstáculos ao desenvolvimento que precisavam ser 

superados; segundo Mantega (1985) e Souza (2005) aponta-se: 

(I) a falta de dinamismo das suas estruturas produtivas concentradas 
em alguns poucos produtos agrícolas ou primários que não possuíam 
nenhum valor agregado; e disto resulta (II) a dependência comercial, 
pois estes produtos eram cotados nos mercados compradores 
(economias centrais) e não nos fornecedores (periferia), e a 
dependência tecnológica visto que era preciso importar máquinas, 
equipamentos e outros insumos industriais essenciais; (III) a 
inexistência de um mercado interno entre as economias periféricas e 
daí a dependência financeira em relação ao volume de importações 
dos países centrais; (IV) a estrutura agrária fortemente caracterizada 
pela concentração fundiária e pelo modo de produção de 
subsistência; (V) a falta de uma infra-estrutura de transporte e de 
comercialização eficientes que pudessem articular e potencializar os 
fluxos econômicos; e (VI) o excessivo crescimento demográfico no 
meio rural que resultou num aumento de pobreza generalizado, no 
deslocamento de crescentes contingentes populacionais em direção 
aos centros urbanos periféricos e, por conseguinte, no aumento do 
desemprego e dos gastos sociais dos governos. 

 

 Diante deste quadro, o pensamento cepalino preconiza como mecanismo 

para desenvolver os países latino-americanos, ou para acelerar o incipiente 

desenvolvimento existente, uma política de industrialização por substituição de 

importações, sobretudo daqueles bens que mais sacrificassem as economias latino-

americanas.  
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 As estratégias de Prebisch para o desenvolvimento da América Latina que 

serviram de base ao pensamento econômico brasileiro e para a constituição de seu 

modelo de desenvolvimento a partir dos anos de 1950 com o Instituto de Superior de 

Estudos Brasileiros (ISEB) foram as seguintes:  

a) Compressão do consumo supérfluo, principalmente de produtos importados, por 

meio do estabelecimento de tarifas elevadas e de restrições quantitativas às 

importações; 

 b) Incentivo ao ingresso de capitais externos, principalmente na forma de 

empréstimos de governo a governo, a fim de aumentar os investimentos, sobretudo 

para a implantação da infra-estrutura básica; 

c) Realização de reforma agrária, para aumentar a oferta de alimentos e matérias-

primas agrícolas, bem como a demanda de produtos industriais, mediante expansão 

do mercado interno;  

d) Maior participação do Estado na captação de recursos e na implantação de infra-

estrutura, como energia, transportes, comunicações etc. (Souza, 2005). 

 Mas, se a CEPAL foi responsável pela elaboração de um diagnóstico, no qual 

o subdesenvolvimento dos países da América Latina estava intimamente ligado a 

sua estrutura interna e, de um prognóstico, pautado na industrialização, reforma 

agrária, desenvolvimento do mercado interno e no planejamento econômico estatal, 

o ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) foi o organismo responsável pela 

nacionalização de parte deste pensamento cepalino (BIELSCHOWSKY, 2000). 
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 Singer, como já citado, também corrobora a idéia na teoria da deterioração 

dos termos de troca entre as economias centrais e periféricas. Entretanto, este autor 

ressalta a importância das relações de comércio internacional para os países latino-

americanos defendendo, então, uma postura mais estratégica para os dividendos 

assim obtidos: eles devem ser investidos na compra de máquinas e equipamentos 

industriais, da mesma forma que no setor de infra-estrutura. Visto que a taxa de 

poupança interna na região é baixa ele preconiza que “os países em 

desenvolvimento deveriam atrair os lucros gerados nos países desenvolvidos, na 

forma de investimentos diretos” (SOUZA, 2005, p.205).9  

 A proposta de industrialização, inicialmente formulada por Prebisch, mas 

adotada e difundida pelos demais teóricos da escola cepalina, se tornou conhecida 

como Programa de substituição de importações (PSI), que caracterizaria a forma 

como seria concebido o processo de industrialização10 dos países subdesenvolvidos 

latino-americanos. 

                                                             

9
 Ao mesmo tempo, conforme esta concepção, uma política de industrialização deve estar baseada 

em investimentos em educação e qualificação de mão-de-obra, em investimentos em infra-estruturas 
que propiciassem o incremento das atividades econômicas e na disponibilização de recursos 
estrangeiros para a importação de bens necessários a um processo de desenvolvimento econômico.  
(SOUZA, 2005, p.205). 

10
De acordo com Tavares, a industrialização no Brasil se iniciaria pela via mais fácil de produção de 

bens de consumo terminados, que exige menos tecnologia, menos intensidade de capital e menor 
escala de produção e, para a qual, seria possível garantir reserva de mercado para a sua produção. À 
medida que a dinâmica desse processo levasse a um novo ponto de estrangulamento na balança 
comercial, o processo de substituição de importações haveria de ser ampliado através da 
compressão da importação de outros produtos não essenciais, para permitir divisas que seriam 
necessárias à instalação e operação de novos setores produtivos, com maiores níveis de tecnologia e 
escala de produção, mas voltados para o atendimento do mercado interno desses países. Em 
decorrência do processo, esse modelo de industrialização seria parcial e fechado, porque iria se ater 
ao desenvolvimento de determinados setores produtivos restritos a alguns segmentos do setor 
industrial, sem alterar a estrutura produtiva em que se assentavam o setor primário e as atividades 
tradicionais de exportação. (TAVARES, 1983, p. 42-43).  
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 Em suma, esse processo implicaria em uma mudança estrutural no 

desenvolvimento desses países, cujo determinante de crescimento deixaria de ser 

exógeno baseado nas exportações de produtos tradicionais, para ser substituído 

pelo determinante endógeno, baseado na industrialização via substituição de 

importações voltada para o mercado interno (TAVARES, 1983). 

 E que papel caberia ao Estado? Na visão cepalina, caberia não somente 

conduzir deliberadamente a industrialização – eixo principal da política de 

desenvolvimento, mas também definir critérios para a melhor alocação dos recursos, 

estabelecer relações econômicas no âmbito do mercado externo que visassem a 

adoção de políticas de proteção, integração regional, financiamento externo, etc, 

assim como múltiplas outras funções essenciais ao desenvolvimento de uma 

economia (RODRIGUEZ, 1981, p. 148) 

 A atuação do Estado seria, por isso, de extrema necessidade para garantir a 

proteção do mercado interno para os empreendimentos industriais periféricos, 

notadamente naqueles ramos que fariam parte da política industrial baseado no 

programa  de substituição de importações (PSI), independente da produtividade 

dessas indústrias ser inferior a dos países centrais. A proteção seria estratégica e 

deveria ser mantida enquanto perdurassem as diferenças de produtividade, 

constituindo-se assim em fator determinante para a manutenção desse processo 

industrial.  

 No Brasil, os seguintes autores compartilhavam, em maior ou menor grau, do 

pensamento cepalino, entre eles estão Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, 

Fernando H. Cardoso, Carlos Lessa, Barros de Castro e José Serra (MANTEGA, 
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1985). Dentre estes, pode-se apontar Celso Furtado como principal representante do 

pensamento cepalino no Brasil, visto que tendo sido um dos participantes da CEPAL 

e trabalhado com Prebisch acabou por incorporar o modelo de desenvolvimento 

preconizado por esta instituição nos seus diversos trabalhos profissionais 

envolvendo a questão do planejamento para o desenvolvimento no setor público 

brasileiro. 

 A partir dos anos 1950, com os debates a respeito de como o Brasil e seus 

vizinhos deveriam proceder para que um processo de desenvolvimento econômico 

fosse iniciado, Furtado apresenta, ao longo dos seus trabalhos, a sua visão de 

desenvolvimento econômico. Como fez parte da corrente nacional-

desenvolvimentista (Souza, 2005), também era tributário da doutrina que estabelecia 

a industrialização, via substituição de importações, como chave para o 

desenvolvimento latino-americano, não obstante, já em 1990, tenha elencado 

algumas falhas na maneira como esta estratégia foi implementada pelos governos 

locais. 

 O seu viés nacionalista reside na concepção de um modelo de 

desenvolvimento no qual esta industrialização deveria ser planejada e coordenada 

pelo Estado nacional através da formulação e implementação de projetos prioritários 

- nos setores de mineração, petróleo, energia, transportes, telecomunicações e 

indústrias de base - que contariam com a participação de empresas estatais criadas 

para estas finalidades. E caso o capital nacional não fosse suficiente para financiar 

esta política de governo, em função da baixa taxa de poupança interna, capitais 
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estrangeiros deveriam ser incorporados, mas não recorrendo aos organismos de 

financiamento internacionais e sim a outros governos (SOUZA, 2005). 

 A partir da teorização Centro-Periferia proposta por Prebisch, Furtado oferece 

uma importante contribuição analítica quando nos seus estudos realiza uma 

separação entre as teorias do desenvolvimento e o conceito de subdesenvolvimento. 

As teorias do desenvolvimento são esquemas explicativos dos 
processos sociais em que a assimilação de novas técnicas e o 
conseqüente aumento de produtividade conduzem a melhoria do 
bem-estar de uma população com crescente homogeneização social. 
(FURTADO, 1990, p. 6). 

 

A teoria do subdesenvolvimento cuida do caso especial de processos 
sociais em que aumentos de produtividade e assimilação de novas 
técnicas não conduzem à homogeneização social, ainda que causem 
a elevação do nível de vida médio da população. (FURTADO, 1990, 
p. 7). 

 

 

 Tendo em mente a realidade latino-americana, e a brasileira em especial, 

entende-se a importância que este autor atribui aos aumentos de produtividade em 

uma dada economia e à questão da utilização de um progresso técnico.  

 Assim, para Furtado, em países que possuem uma baixa produtividade, um 

processo de desenvolvimento começa quando, são utilizadas novas técnicas e 

incrementos no sistema econômico como um todo, e não apenas para um setor 

específico ou subconjunto econômico, o que seria tão somente um crescimento 

econômico (FURTADO, 1983). Esta maior produtividade tende a modificar a própria 

estrutura produtiva deste país via aumento da renda dos indivíduos, sobretudo em 

economias agrícolas, o que induz uma diversificação da procura por mercadorias – 

outros tipos de alimentos e manufaturados. Sucessivamente, novos investimentos 

     38 



 

 

 

 

são realizados no sentido de atender a esta nova demanda, dando origem, então, a 

um novo aumento na produtividade, na renda, na procura por mais produtos, na 

diversificação da oferta e assim sucessivamente. 

 Sintetizando, um processo de desenvolvimento econômico elaborado por 

Furtado, constitui a base do que ele aplicou para distinguir as economias 

desenvolvidas das subdesenvolvidas. O principal aspecto histórico desta distinção 

foi a predominância da simples importação de novas técnicas/tecnologias de 

produção pelos países latino-americanos quando da adoção da industrialização para 

substituir importações, que o autor denominou de modernização e acarretou uma 

maior concentração de renda nas mãos das elites agrícolas e da recém formada 

burguesia industrial em detrimento da opção pelos investimentos em educação e 

capacitação profissional para que assim fosse conseguida uma autonomia 

tecnológica (FURTADO, 1983). 

 Não por acaso Furtado afirmava que o subdesenvolvimento é uma variante do 

desenvolvimento. A constatação de que o processo de modernização levado a termo 

pelos governos locais não se traduziu no esperado progresso tecnológico das suas 

estruturas econômicas, seja por não ter gerado aumento de produtividade 

significativo, seja por não ter gerado a quantidade e qualidade de empregos 

necessários à dinamização das suas economias, deve contribuir para que outras 

estratégias – tipo homogeneização social da população e busca de uma autonomia 

tecnológica - sejam tomadas como boas práticas para o desencadeamento de um 

processo de desenvolvimento econômico. 
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 Com isso, constituiu-se a teoria do (sub)desenvolvimento da CEPAL em uma 

nova teoria do desenvolvimento econômico, mas voltada e adequada à realidade 

dos países subdesenvolvidos da América Latina, principalmente daqueles que 

implementaram a industrialização como estratégia de desenvolvimento de suas 

economias, como foi o caso do Brasil.   

 Após cerca de 50 anos do Programa de Substituição de Importações (PSI), 

sob forte inspiração estruturalista, no final da década de 70, esse modelo tinha 

resultado em uma economia industrial razoavelmente diversificada, embora ainda 

distante da fronteira tecnológica em muitos segmentos, uma economia bastante 

protegida da concorrência internacional, fortemente regulamentada, e com marcante 

presença do Estado, seja como regulador e direcionador do investimento, seja como 

investidor direto. 

 Maria da Conceição Tavares (1983), em meados dos anos sessenta, foi quem 

melhor concebeu e trabalhou o processo de substituição das importações. A partir 

do estudo da realidade brasileira mostrou que o processo de substituição de 

importações se configura numa resposta aos sucessivos desafios colocados pelo 

estrangulamento do setor externo, obrigando os países subdesenvolvidos a se 

tornarem quantitativamente menos dependentes do exterior e qualitativamente 

diferentes com relação à dependência externa. 

 O que está dito é que a própria capacidade de exportação e o mercado 

externo limitam o processo substitutivo. Como as classes altas tinham uma 

tendência ao consumo que engendrava dinamismo à economia, não havia porque 

falar em processo de estagnação da indústria. 
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  Apesar da riqueza da contribuição da CEPAL para as discussões sobre o 

desenvolvimento econômico na América Latina, Mantega (1985, p. 42) também 

aponta uma falha que foi de suma importância para que a realidade socioeconômica 

desta região permanecesse sem maiores modificações. 

A essa altura [final dos anos 1950] ficava claro que a CEPAL deixara 
de analisar com maior profundidade a natureza das relações de 
classe do modo de produção capitalista que ela própria receitara 
para a América Latina. 

 Faltou, então, ao pensamento cepalino estabelecer de que forma o produto 

social advindo do processo de industrialização, dos aumentos de produtividade e da 

utilização de novas técnicas e tecnologias seria redistribuído no conjunto da 

população para que esta alcançasse melhorias objetivas das condições de vida.  

 Analisando o pensamento cepalino e os seus desdobramentos Cardoso e 

Falleto11 (1975) oferecem uma crítica a este modelo de desenvolvimento, pois para 

eles, os processos de transformação econômica possuem uma natureza 

eminentemente política, dimensão esta que não esteve presente nos estudos da 

CEPAL para a América Latina. Estes autores acreditam que se tenha formado uma 

verdadeira crença entre os economistas da região visto que para eles “o 

desenvolvimento dependeria da capacidade de cada país para tomar as decisões de 

política econômica que a situação requeresse” (CARDOSO; FALLETO, 1975, p.11).  

                                                             

11
 Cardoso e Falleto chegam mesmo a não reconhecer a questão do desenvolvimento dos países 

latino-americanos nos termos das relações de Centro-Periferia e da teoria do subdesenvolvimento 
decorrentes dos estudos de Prebisch e Furtado. Ou seja, para esses autores não podem existir 
países periféricos ou subdesenvolvidos, pois esta teorização coloca num mesmo patamar de análise 
nações e economias que se formaram ao longo de um processo histórico bastante diferenciado do 
processo de formação das nações e economias latino-americanas (CARDOSO; FALLETO, 
1975,p32). 
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 Diante da constatação de que, ainda nos final dos anos 1950 e no decorrer 

dos anos 1960, o processo de desenvolvimento dos países latino-americanos não 

havia se consolidado, apesar das condições ditas favoráveis, Cardoso e Falleto 

questionam o que teria dado errado para o sucesso destas economias: a) o tipo de 

tecnologia adotado na etapa de substituição de importações que empregava pouca 

mão-de-obra; a forte desigualdade na distribuição de renda oriunda desta etapa; b) a 

participação crescente de capitais estrangeiros nas economias nacionais, o que 

chamou de “internacionalização do mercado interno”; e, sobretudo, a condição 

desfavorável, em termos da comercialização de produtos tipo exportação, que o 

mercado mundial passou a oferecer às economias latino-americanas após a Guerra 

da Coréia. 

 De forma conclusiva, Cardoso e Falleto acreditam que é, pois, através do 

entendimento do jogo de poder (1975, p. 142), isto é, da dimensão política 

subjacente às relações de dependência e de dominação externa entre as economias 

dependentes (em desenvolvimento) e as economias desenvolvidas ou dominantes, 

incluindo aí os interesses políticos e econômicos das elites nacionais, que ocorrerá a 

superação do quadro estrutural da dependência. 

 No inicio da década de 90, o cenário internacional foi marcado por um 

movimento cada vez mais intenso do fluxo de capitais, de informações e de 

transformação tecnológica. No cenário interno, havia uma percepção generalizada 

de que o profundo desequilíbrio macroeconômico e o marco institucional de um 

modelo baseado no Processo de Substituição das Importações não propiciariam a 

internalização dessas transformações no cenário internacional.  
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 Portanto, os novos problemas contaram com novas exigências e os novos 

tempos necessitavam de outras soluções; o estruturalismo teve que mudar para se 

integrar às exigências dos novos tempos. 

 Somente, a partir das idéias de  Fajnzylber (1983), na década de 90, é que foi 

possível, retomar algumas estratégias internas mais autônomas para a América 

Latina. De fato, o neoestruturalismo12 não poderia ser visto na década de 1990, 

como foi trabalhado na década de 1980.  

 Muitos dos princípios historicamente definidos pela instituição CEPAL ainda 

foram conservados. Um bom exemplo disso é o papel do Estado: a CEPAL 

continuou apontando para a importância de um papel ativo para a atuação estatal. A 

proposta mais adequada a esses princípios foi desenvolvida por Fajnzylber com dois 

novos enfoques para o setor público: um refere-se a busca por um sistema de 

inovação tecnológica associado à cadeia produtiva de produtos primários e o outro, 

destina-se ao incentivo público em setores indiretos que garantam a reprodução do 

primeiro.   

 Assim, de um lado, a CEPAL recomenda financiamento em áreas estratégicas 

e que possam dar suporte para a inovação. De outro lado, a recomendação se 

debruça em investimentos destinados aos setores de educação, de saúde e da 

construção civil. Esses setores ajudariam a desenvolver o processo produtivo 

formando mão-de-obra qualificada e preparada para enfrentar os desafios de 

                                                             

12
  Refere-se ao novo estruturalismo Bielschowsky (2000) Cinqüenta anos de Pensamento da CEPAL.  
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manipulação das tecnologias exigidas pelo atual estágio produtivo (FAJNZYLBER, F. 

1990, in: Bielschowsky, p.886).  

 A teorização a respeito do papel do Estado soma-se às recomendações de 

políticas de desenvolvimento tecnológico. Para Fajnzylber(1983), o papel do Estado 

continua sendo estratégico, concentrando-se em posições que estimulem a cadeia 

produtiva e não participando diretamente dela.  

 A industrialização sofre alteração, e não pode ser buscada de qualquer 

maneira, deve seguir todo o processo de uma cadeia produtiva em que os países da 

América Latina possam agregar valor aos seus produtos de extração natural.  

 Esta é a conclusão de Fajnzylber, que o remete a uma recomendação de 

política pública diferente: a CEPAL reconhece a capacidade que a industrialização 

tem no processo de desenvolvimento de uma sociedade, mas atualmente, ao invés 

de investir diretamente em industrialização, sugere aos Estados, que invistam na 

infra-estrutura técnica e humana para a industrialização, deixando que os 

empresários assumam o papel central no processo.  

Ao mesmo tempo, enfrenta-se o desafio de reativar o setor 
empresarial, reorientar a atividade produtiva, favorecer a articulação 
da indústria com os recursos naturais e os serviços, idealizar 
estratégias e políticas, e fortalecer diversas instituições públicas e 
privadas que influenciam o funcionamento do setor público 
(Fajnzylber,F.1990, in: Bielschowsky, Idem, p.882) 

 

 Ademais, o novo contexto internacional exige uma proposta de participação 

competitiva, com setores mais integrados. A idéia de Fajnzylber é agregar valores 

intelectuais aos produtos de fácil extração na América Latina: 
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A solidez da participação no mercado internacional está 
estreitamente ligada à capacidade que têm os países de somar um 
valor intelectual a sua dotação natural de recursos. Seria ilusório 
aspirar a uma posição sólida nos mercados mundiais, sem que os 
países incorporem o progresso técnico a esses recursos. (Fajnzylber, 
F. 1990, in: Bielschowsky,Idem, p.883). 

 

 Inclusive, a nova idéia, prima pela consideração à teoria de Prebisch 

fundamentada na degradação dos termos de intercâmbio para os países de pauta 

comercial agrícola assim como, a necessidade do progresso técnico. E, os modos de 

inserção desses países, no comercio mundial se fazem na atualidade, em cadeias 

produtivas. A abertura é uma recomendação básica e a competitividade é vista como 

estratégia de desenvolvimento.   

  De modo geral, os documentos cepalinos e também seus pesquisadores, 

defendem que o crescimento econômico é a estratégia que leva ao 

desenvolvimento, no sentido amplo do termo. Uma percepção no trabalho de 

Fajnzylber e que nos leva a uma revisão da idéia de desenvolvimento, é constatar 

que crescimento não leva diretamente à distribuição de renda. Essa interpretação se 

baseia nas discrepâncias econômicas em países como o Brasil, que tiveram um alto 

índice de crescimento econômico sem distribuir de forma sustentada a riqueza. 

Diversamente do crescimento esporádico, o crescimento sustentado 
exige uma sociedade internamente articulada e eqüitativa, o que cria 
as condições propícias para um esforço contínuo de incorporação do 
progresso técnico e de elevação da produtividade e, por conseguinte, 
para o crescimento. (Fajnzylber, F. 1990, in: Bielschowsky, Idem, 
p.883/884).  

 

 Uma recomendação fundamental é que não importa o valor mensurável do 

crescimento, mas para que ele seja sustentado, deve haver distribuição de renda e 

diminuição da desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres.  
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A seqüência que parece ser depreendida deste estudo é a da 
eqüidade, austeridade, crescimento e competitividade. Ela difere da 
teoria que começa pela competitividade e não destaca o conteúdo 
tecnológico dos produtos exportados, para depois esperar que o 
crescimento resulte do efeito dinamizador do mercado internacional, 
que terminaria na incorporação paulatina dos excluídos. Tanto a 
experiência quanto as condições internas e externas, políticas e 
econômicas, mostram que, na América Latina, será cada vez mais 
difícil adiar o tema da eqüidade, ainda que isso implique colocar em 
discussão alguns temas ingratos do passado, que parecia haver 
caducado com o advento da modernidade (Fajnzylber, F. 1990, in: 
Bielschowsky, Idem, p.886) 

 

 O artigo de Fajnzylber no documento TPE (Transformação Produtiva com 

Eqüidade) ganhou notoriedade e a idéia foi agregada como estratégia de 

desenvolvimento.  

 Os investimentos em setores sociais como educação, saúde e saneamento, 

ganharam papel de fundamento econômico na nova estratégia de desenvolvimento.  

Também, as questões de direitos humanos, mulher, meio ambiente, cidadania e 

trabalho infantil, ganharam espaço nos relatórios bianuais cepalinos.  

 A dificuldade maior se reporta a independência econômica do país em relação 

ao setor externo, já que a dependência era relativa na fase desenvolvimentista.  

A orientação e os resultados dos esforços internos para superar a 
crise dependerão, de maneira não desprezível, da situação externa, 
que continuará a influir decisivamente no desempenho das 
economias da região. (CEPAL, 1990, in: Bielschowsky, R. Idem, 
p.893). 

 

 Então a crise da América Latina se situa num patamar de dificuldades para 

encontrar modos de manobrar as restrições internacionais. Tal fato induz a 

competitividade internacional, que na atualidade e, diante do quadro externo, se 

torna fundamental no direcionamento da América Latina.  
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 Enfim, estas idéias representam algumas mudanças no modelo de 

desenvolvimento estruturalista. Com o documento inaugural denominado de “TPE”, 

Transformação Produtiva com Equidade, é apresentada a nova CEPAL, que tem 

coma tarefa prioritária o “desenvolvimento da América Latina e do Caribe nos anos 

90”. A partir do documento TPE, novas formas de idealizar o desenvolvimento na 

América Latina estão sendo incorporadas: a inclusão social e o desenvolvimento 

sustentável se tornam marco fundamental na estratégia.  

 Atualmente, a CEPAL propõe uma nova forma de atuação do Estado que, 

embora diferente do passado, ainda conserva seu papel como “guia” do 

desenvolvimento.   

[...], a atual investigação cepalina exige o reconhecimento que na 
América Latina justifica-se um conjunto de políticas públicas de 
suporte ao desenvolvimento, em função das peculiaridades das 
estruturas produtivas, da organização de mercados e, não menos 
importante, da configuração da sociedade nos países da região 
(BIELCHSCHOWSKY, 2000,p. 68). 

 

 Ainda que se reconheça o possível impacto das transformações no mundo, a 

agenda neoestruturalista se torna o ponto-chave, pois, reafirma o papel do Estado 

como orientador deste processo.  
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CAPÍTULO 2 – A PROPOSTA DESENVOLVIMENTISTA DO GTDN  

 

Este capítulo tem como objetivo analisar a proposta de política de desenvolvimento 

do Nordeste referente ao período de criação da SUDENE, no final dos anos 1950. 

Nosso objetivo é retomar as idéias-chave da SUDENE como órgão de 

desenvolvimento do Nordeste, considerando no primeiro item do segundo capítulo: 

diagnóstico, plano de ação, estratégia e diretrizes que são apresentados no 

documento “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”, no 

período desenvolvimentista. Na outra parte, retomaremos o processo histórico para 

a criação da instituição SUDENE. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1 A Proposta do GTDN para o Nordeste: “Por Uma Política de Desenvolvimento 

Econômico Para o Nordeste”. 

 

 Em março de 1959, foi apresentado publicamente o documento que continha 

a proposta de política de desenvolvimento para o Nordeste.  

O documento estava dividido em quatro partes, além de uma Introdução Geral: 

 I – O Nordeste na Economia Brasileira;  

II – Elementos Dinâmicos da Economia do Nordeste; 

 III – Aspectos Econômicos do Problema das Secas;  

IV – Plano de Ação. 

 Logo nas primeiras linhas, o documento apresenta uma indicação sobre a 

forma de tratamento da questão regional. Furtado referia-se a “uma análise sucinta 

do problema que representa o Nordeste, no quadro do desenvolvimento econômico 

nacional” (GTDN, 1997:387).  

 Furtado13 confrontava com outras economias o rumo perverso dado ao 

desenvolvimento brasileiro, principalmente, por não ter constituído um só sistema, 

comparável a outras economias subdesenvolvidas de nível de renda per capita 

similar (Ibid. 394) e demonstrava que as disparidades regionais colocavam em risco 

a unidade da nação e comprometiam as perspectivas de transformação do 

subdesenvolvimento brasileiro. Tal fato revelava os problemas seculares do atraso 

                                                             

13
 Posteriormente, o documento foi reconhecido pelo próprio Furtado como autor da proposta. 



 

 

 

 

nordestino que, somados as resultantes da política geral de industrialização no país, 

desde a década de 30, favoreceram extremamente o Centro-Sul em detrimento do 

Nordeste. 

 O documento demonstra um quadro distinto entre o ritmo de crescimento da 

economia nordestina e da região industrial do país14 e descrevia a crescente 

desigualdade entre os níveis de renda das duas áreas: 

Comparada com a do Centro-Sul, a renda per capita do Nordeste é 
inferior a um terço. Esta diferença é mais chocante que a existente 
entre o nível de renda per capita do Centro-Sul e a de países 
altamente industrializados, como a Alemanha Ocidental. Com efeito: 
a diferença de grau de desenvolvimento entre o Nordeste e o Centro-
Sul supera a que se observa entre esta última região e a média das 
nações industrializadas da Europa Ocidental. Demais, como o 
esforço exigido pelo desenvolvimento é relativamente maior nas 
primeiras etapas, depreende-se que o problema do Nordeste, dentro 
da economia brasileira, apresenta maior gravidade que o do próprio 
Brasil, no conjunto das economias mundiais (Ibid. 391). 

 

 Apresentando uma renda per capita inferior a 100 dólares, em 1956 (e, 

certamente, abaixo disto em 1958, como decorrência da seca), o Nordeste era visto 

entre as regiões menos desenvolvidas do Ocidente, como a mais extensa e 

populosa área subdesenvolvida das Américas. Na verdade, o problema do Nordeste 

brasileiro tratava-se de um caso extremo, manifestado num país periférico que, ao 

                                                             

14
 A análise econômica comparativa entre o Nordeste e o Centro-Sul, que tinha por base dados 

censitários de 1950, colocava em evidência que a região nordestina tinha: “1) Uma proporção menor 
da população ativa no total da população: 31,1 contra 33,9 %; 2) Uma proporção muito maior da 
população ativa ocupada na agricultura: 71,7 contra 51,1%; 3) Uma quantidade muito menor de terra 
por homem ocupado em trabalhos agrícolas: 1,3 contra 2,4 hectares; 4) Uma quantidade bem inferior 
de capital investido na agricultura [...]; em 1950, para cada hectare de terra cultivada no Nordeste 
havia 6.300 cruzeiros de capital imobilizado, contra 27.300 no Centro-Sul; 5) Um grau muito menor de 
capitalização nas indústrias, o que se pode aferir pelo fato de que, em 1950, a cada operário 
nordestino correspondia 1,55 C.V. instalado nas indústrias, contra 2,34 no Centro-Sul.( FURTADO, 
1997: 391). 
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enveredar a caminhada para a industrialização, se mostrava incapaz de reproduzir 

um progresso econômico com equidade interna, reforçando assim, as condições de 

atraso e estagnação de algumas de suas regiões. 

 Não obstante, o problema das diferenças nos níveis de desenvolvimento, 

propriamente dito, Furtado chamava a atenção para as questões relacionadas ao 

aumento progressivo das disparidades econômicas entre o Nordeste e o Centro-Sul. 

Estas disparidades estavam assumindo o caráter de um processo cumulativo, de 

difícil reversão, podendo se institucionalizar e adquirir “características de sistemas 

econômicos isolados”, pondo em risco a própria unidade nacional. No parecer do 

autor, o surgimento de áreas de antagonismo entre os dois sistemas existentes no 

Brasil era uma possibilidade real, uma vez que, no ano anterior à redação do 

documento, as disparidades haviam aumentado significativamente.  

As estimativas de renda, referentes a 1948 e 1956 [...] indicam [...] 
que a participação do Nordeste se reduziu [...] de 15,5% para 13,4% 
da renda total do país. Nessa conformidade, a renda per capita do 
nordestino que, em 1948, alcançava 37,3 % da do habitante do 
Centro-Sul, descera a 32%, em 1956; tendo em conta que 1958 foi 
um ano de seca, pode-se dar por certo que, no momento presente 
(começos de 1959), não alcançará sequer 30% da do seu  
compatriota da região Centro-Sul(Ibid. 392). 

 

Outro problema apresentado no documento refere-se as divergências nas taxas 

de crescimento da produção entre o Nordeste e o Centro-Sul, já que  essas taxas 

haviam se acentuado, reforçando as desigualdades entre as duas regiões15:  

                                                             

15
 A produção real do Nordeste cresceu 37%, o que corresponde a uma taxa acumulada de 4,0% 

anual. No Centro-Sul o crescimento foi de 51,2%, ou seja, a uma taxa anual de 5,3%. Se se tem 
presente que o aumento da população foi quase o mesmo nas duas regiões, deduz-se que, em 
termos per capita, a taxa correspondente ao Nordeste alcançou 1,5% e, ao Centro-Sul, 2,7%. A 
disparidade de ritmos de crescimento da renda real foi, entretanto, muito maior, em razão da grande 
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  [...] Assim, o índice de renda real do Brasil cresceu 61%, entre 
1948 e 1956, contra 49% da produção real. Pode-se, portanto, 
assegurar que a renda per capita do Centro-Sul aumentou a uma 
taxa de cerca de 3,5%, ao passo que o aumento da renda per capita 
do Nordeste não terá superado1,5%. (Ibid. 393). 

 

 O autor procura indagar sobre as razões destas disparidades. Para identificar 

as respostas e mesmo, diagnosticar os problemas do Nordeste e do próprio 

processo de desenvolvimento nacional, Furtado utiliza o método teórico cepalino. 

Recorrendo às suas categorias de análise, vai interpretar as relações do Nordeste 

com o Centro-Sul em termos dualistas, como “centro e periferia” sem inferir 

propriamente no conceito de “deterioração dos termos de troca”. Dessa forma, revela 

mecanismos de transferência de renda da região atrasada para o pólo mais 

desenvolvido da economia brasileira. 

  O recurso à história econômica, por sua vez, lhe permitirá considerar as 

determinações especificamente “nordestinas” do atraso, esclarecendo os motivos da 

estagnação secular do Nordeste no âmbito das relações econômico-sociais.  

 Tal fato alterará as concepções de análise tradicionais sobre o Nordeste que, 

no geral, eram explicadas pelos fenômenos naturais, ou seja, segundo Furtado, o 

atraso relativo do Nordeste não podia ser entendido apenas em função das secas 

periódicas que assolavam a região, da menor quantidade disponível de terras 

aráveis ou mesmo, da economia de subsistência que absorvia um grande 

contingente populacional no semi-árido.  

                                                                                                                                                                                              

melhoria havida na relação de preços de intercâmbio externo – como decorrência do aumento do 
preço do café – que beneficiou a região Sul do país (GTDN,1997,p.393). 
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 Em larga medida, as disparidades no ritmo de crescimento do Nordeste frente 

às áreas industriais explicavam-se, pela dinâmica da “própria política de 

desenvolvimento” do país, ou seja, pelos mecanismos cambiais e pelos subsídios 

que favoreciam as indústrias do Centro-Sul, em detrimento da economia nordestina.  

 O documento descreve a dinâmica da política de desenvolvimento 

implementada nas duas regiões através da análise das relações comerciais que, 

segundo ele, eram responsáveis pela transferência de renda do Nordeste para a 

região mais desenvolvida, o Centro-Sul. O Nordeste era compelido a abastecer-se 

no mercado do Centro-Sul (produtos cujos preços haviam triplicado nas décadas de 

40 e 50) em virtude da política protecionista (que impedia o acesso às importações 

do exterior). Tal fato provocava para o Nordeste, a perda de praticamente metade 

das divisas obtidas com suas exportações. 

 Por sua vez, a região nordestina, que possuía uma balança comercial externa 

superavitária, apresentava déficit nas suas relações comerciais internas, com o 

Centro-Sul. Fato explicado diante da política econômica de favorecimento da 

substituição de importações que subsidiava a indústria em detrimento da agro-

exportação.  

 Por outro lado, havia taxas de câmbio diferenciadas para importação de bens 

de capital e bens de consumo nas duas regiões. Esta era uma forma corrente 

encontrada para reservar divisas externas, aparelhar o setor fabril e criar um 

mercado interno protegido para as empresas nacionais.  

 No documento do GTDN apresentado por Furtado percebe-se então, o 

Estado, mantendo taxas de câmbio supervalorizadas, a tal ponto de estabelecer 
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uma política prejudicial à economia do Nordeste (parte significativa dos ganhos das 

exportações do açúcar, cacau e algodão sofria com o confisco cambial). O processo 

se desenvolvia através da oferta aos exportadores de taxas de câmbio menos 

vantajosas em comparação com as taxas de câmbio ofertadas aos importadores. 

Assim, a transferência de renda fluía, não só dos setores agro-exportadores para os 

setores industriais, como também do Nordeste para o Centro-Sul. Como a região 

nordestina não tinha meios de recorrer às manufaturas importadas, o Centro-Sul 

tornava-se um mercado cativo: o Nordeste, através das compras dos produtos 

industrializados nacionais, transferia para o Centro-Sul as suas divisas. Esta era 

uma situação que tendia a se agravar, pois as diferenças nos termos de troca, desde 

o final da década de 40, favoreceram expressivamente os preços dos produtos 

industriais, portanto, a região Centro-Sul (GTDN, 1997, p.397). 

 Ao analisar o comercio exterior no período entre 1948-1956, Furtado 

demonstra que a região apresentou um saldo positivo de 638 milhões de dólares em 

sua balança comercial “suficiente para cobrir o déficit da balança comercial do resto 

do País (552 milhões de dólares), sobrando ainda 74 milhões para atender a outras 

contas do balanço de pagamentos” 16(Ibid. 395). 

                                                             

16 Segundo Furtado, a tendência do parque industrial têxtil nordestino à estagnação e decadência, na 
década de 50, decorria, “em grande parte, de fatores circunstanciais, sendo o mais importante o 
subsídio indireto proporcionado pela política cambial à mecanização. Ao baratear, relativamente os 
equipamentos têxteis importados, os quais – devido à orientação tomada pela tecnologia nesse setor 
- implicam grande economia de mão-de-obra, a política cambial tornou mais econômico o 
investimento na indústria têxtil onde a mão-de-obra era relativamente mais cara. Entre mecanizar a 
indústria têxtil no Sul ou no Nordeste, convinha mais mecanizá-la onde os salários eram 
relativamente, elevados, isto é, no Sul. Ora, ao tomarem essa decisão, os industriais estavam 
incorporando às indústrias do Sul a quase totalidade do volumoso subsídio que o governo 
proporcionava, através da política cambial. Dessa forma, o parque industrial sulino elevou fortemente 
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 O Nordeste, compelido pela impossibilidade de importar do exterior (seja 

porque suas divisas tinham sido absorvidas pelos importadores do sul, seja porque 

as mercadorias que necessitava não podiam ser importadas, (por causa de 

obstáculos cambiais), era obrigado a usar a renda correspondente às suas divisas 

em compras no Centro-Sul, acumulando um saldo negativo neste intercâmbio. 

Então, 

O Nordeste, fornecendo divisas ao Centro-Sul, tem contribuído para 
o desenvolvimento desta última região com o fator nela mais 
escasso: capacidade de importação. Pagando com divisas parte 
substancial do que adquire no Centro-Sul, o Nordeste vem 
contribuindo para dar maior flexibilidade à oferta nessa região. [Uma] 
Segunda conclusão é que o Nordeste constitui um mercado de 
maiores proporções para o Centro-Sul, que a inversa; em outras 
palavras, o Centro Sul vende no Nordeste quantidade 
substancialmente maior de mercadorias do que compra. De resto, 
como as exportações do Centro-Sul para o Nordeste se compõem 
principalmente de manufaturas, pesando nas exportações 
nordestinas muito mais as matérias-primas, cabe concluir que a 
discrepância a favor do Centro-Sul ainda é maior se se mede o 
intercâmbio em termos da massa de emprego criada nas duas 
regiões(Ibid.397). 

 

 Em resumo, a política protecionista posta em prática com a finalidade de 

garantir as indústrias nacionais, sediadas no Centro-Sul, era responsável por uma 

significativa transferência interna de recursos em prejuízo da região mais pobre, 

alargando a disparidade nos níveis de desenvolvimento regional. A transferência de 

recursos, entre 1948 e 1956, havia sido algo em torno de 167 milhões de dólares, ou 

seja, uma média anual de 24 milhões de dólares. 

                                                                                                                                                                                              

sua produtividade, eliminando em grande parte a vantagem que as indústrias do Nordeste derivam de 
seu mais baixo nível de salários”.( FURTADO, 1997:428). 
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 Ao mesmo tempo, existia o “duplo fluxo de rendas”. Em razão da falta de 

oportunidades de inversão reprodutiva na região, nos períodos de prosperidade 

econômica relativa, os recursos do setor privado nordestino emigravam em busca de 

formas lucrativas de aplicação. Já nas fases de crises climáticas, o dinheiro público 

federal fazia o caminho inverso, rumava em direção às áreas atingidas pelas secas.  

 Contudo, mesmo que os recursos governamentais compensassem 

monetariamente a tendência emigratória dos capitais privados do Nordeste, não 

contribuíam para aumentar a capacidade produtiva e a geração de empregos no 

Nordeste, pois destinavam-se a obras assistencialistas, geralmente simples 

subsídios ao consumo, e, quando muito, à abertura  de estradas e açudes. Ou seja, 

investimentos não reprodutivos, incapazes de tornar a economia nordestina “mais 

resistente às secas”, um destino muito diverso dos capitais privados do Nordeste 

que, aplicados fora das áreas de origem, ampliavam o potencial de investimento em 

outras regiões. 

 Por outro lado, os gastos assistencialistas apresentavam vantagens 

econômicas para a economia do Centro-Sul, uma vez que nesta região eram 

adquiridos gêneros alimentícios e implementos agrícolas, destinados ao consumo 

mínimo dos flagelados e à organização das “frentes de serviços” no Nordeste. 

Quanto aos capitais privados nordestinos, teriam melhores condições, se 

permanecessem no Nordeste, em função de elevar a capacidade produtiva e a 

produtividade média da economia regional.  

 Para Furtado (1997, P.390) a causa fundamental da baixa renda nordestina 

estava relacionada a escassez relativa do fator terra, já que a deficiência na 
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acumulação de capital na região, reflexo do estágio de desenvolvimento de sua 

economia, seria motivada por essa escassez. Portanto, as transformações 

estruturais requeridas na região tinham como objetivo impulsionar uma maior oferta 

interna de alimentos para os centros urbanos da região, como suporte no processo 

de industrialização.  

 Tal opção se consubstanciava por razões justas: existia a tendência de uma 

maior elevação dos preços dos alimentos nos centros urbanos nordestinos, em 

relação aos preços de alimento do Centro-Sul (em face de custos de 

comercialização mais elevados e insuficiência da oferta interna da região), 

determinando sério obstáculo para o esforço industrializante, pela deterioração de 

importante vantagem comparativa que detinha o Centro-Sul em relação ao Nordeste.  

 A questão da reestruturação do setor agrícola, portanto, torna-se importante 

para Furtado (1997, p. 389): “pode-se afirmar, assim, que o ponto mais fraco das 

indústrias do Nordeste reside na própria agricultura da região”. O primeiro objetivo 

de um plano de industrialização deveria ser o de modificar a tendência ao 

encarecimento relativo dos alimentos. A reestruturação da agricultura nordestina, 

visando um uso mais racional e intensivo dos recursos escassos de terra e água, se 

tornava pré-requisito da industrialização naquele período. 

  As terras de melhor qualidade do Nordeste estão localizadas na zona úmida, 

e estavam destinadas principalmente à monocultura da cana-de-açúcar, em regime 

de latifúndio, o que impedia a proliferação de culturas de gêneros alimentícios em 

escala de produção para o mercado, comprometendo, assim, o esforço planejado de 

industrialização (GTDN,1997,p.390). A solução para a escassez relativa de 
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alimentos na faixa litorânea deveria proceder a uma liberação de terras para a 

produção de alimentos para o mercado regional. 

 Se, excluída a possibilidade de transformação na agricultura regional, a oferta 

de gêneros alimentícios só poderia ocorrer, basicamente, de duas formas: oriunda 

do Centro-Sul, o que implicaria algum encarecimento dos custos de comercialização; 

ou proveniente de eventuais excedentes do semi-árido. Porém, a produção de 

alimentos desta última área, além de se caracterizar por uma baixíssima 

produtividade média é essencialmente uma economia de subsistência e sempre 

esteve sujeita à ocorrência de secas periódicas. Dessa forma, a estratégia da 

intervenção estatal planejada no Nordeste incluía a reestruturação total da economia 

dos espaços da região.  

 Como visto no documento, o ponto mais dramático da problemática 

nordestina se refere ao semi-árido, em virtude do tipo de economia. O espaço 

configura-se como um complexo de pecuária extensiva e agricultura.  Ambas, de 

baixo rendimento, combinando elementos monetários (basicamente a pecuária e a 

cultura de xerófilas para o mercado, destacando-se o algodão “mocó”, em seu 

apogeu exportador) com outros não monetários (as tradicionais lavouras para o 

sustento do grosso da população local). Essa questão mostrava a raiz do problema: 

a grande vulnerabilidade da economia dessa área às secas (ibid. p.416-419). 

 A análise das ações estatais de combate aos efeitos das secas, de curto e 

longo prazo, é fundamental para entender a manutenção dessa estrutura 

econômica. Esta, deixada ao seu desenvolvimento espontâneo, engendraria uma 

espécie de solução natural. 
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O combate aos efeitos das secas tem consistido até o presente em 
medidas de curto prazo - principalmente de caráter assistencial e de 
longo prazo, concentrando-se está última na construção de açudes. 
Por motivos diversos, nenhuma dessas conseguiu ainda modificar o 
curso dos acontecimentos (GTDN, 1997, p.389).  

  

 Em resumo, ambos os tipos de ações contribuem para manter relativamente 

elevada a densidade demográfica dessa área, dadas suas condições naturais. 

 O diagnóstico do GTDN apontava para uma crise da produção das lavouras 

de subsistência e, a opção para resolver o problema não passava pela promoção de 

uma maior estabilidade na oferta de alimentos provenientes dessas lavouras (ao 

contrário, a faixa da economia destinada à agricultura de auto-consumo deveria ser 

bastante reduzida), mas sim, pelo incremento, acompanhado da estabilização, da 

renda monetária real da classe dos trabalhadores rurais. “O que é indispensável é 

fundar a economia em bases principalmente monetárias (GTDN, 1997, p. 422). 

Desde que se retenha uma área para produção de alimentos, também esta, deverá 

ser organizada em bases monetárias”, pois, “se se aumenta a faixa monetária, 

consegue-se automaticamente que os efeitos da crise de produção provocada pelas 

secas não se concentrem nos grupos de população economicamente mais fracos” 

(FURTADO, 1997, p. 421).  

 Finalmente, seria fundamental a transformação dessa economia em uma 

outra, de produtividade média substancialmente mais elevada, que  implicaria por 

sua vez, o deslocamento dos excedentes demográficos relativos para novas 

fronteiras agrícolas, com destaque para a idéia da ocupação do hinterland 

maranhense.  
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 Diante deste quadro, o grande desafio, seria reverter o processo perverso na 

região. Então, se fazia necessário um planejamento econômico adequado para 

desfazer os pontos de estrangulamento e transformar a economia nordestina. Esse 

planejamento deveria ser coerente com a análise cepalina, que enxergava as 

relações entre o Nordeste e o pólo industrializado em moldes da dualidade cepalina 

e com a concepção de progresso e desenvolvimento nesta linha teórica.  

 Por isto o Plano de Ação apresentado no documento do GTDN, previa outras 

diretrizes básicas: a) transformação da economia agrícola da faixa úmida, com vistas 

a proporcionar uma oferta adequada de alimentos nos centros urbanos, cuja 

industrialização deverá ser intensificada; b) transformação progressiva da economia 

das zonas semi-áridas no sentido de elevar a sua produtividade e torná-la mais 

resistente ao impacto das secas; c) deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste 

visando incorporar à economia da região as terras úmidas do hinterland 

maranhense, que estão em condições de receber os excedentes populacionais 

criados pela reorganização da faixa semi-árida. (FURTADO, 1997:390). 

 No documento, Furtado sem recusar um esforço sistemático para ampliar as 

exportações, propõe uma política de diversificação da economia interna, isto é, a 

industrialização como a forma mais coerente para superar o atraso relativo do 

Nordeste. 

Nas regiões urbanas do Nordeste há, hoje em dia, uma massa de 
desemprego disfarçado que não será inferior a meio milhão de 
pessoas em idade de trabalhar. Esse exército de subempregados 
vem crescendo com intensidade igual ou maior que a do total da 
população urbana. A política industrial visa o tríplice objetivo de dar 
emprego a essa massa flutuante, criar uma classe dirigente nova, 
imbuída do espírito de desenvolvimento, e fixar na região os capitais 
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formados em outras atividades econômicas, que atualmente tendem 
a emigrar (FURTADO, 1997:389). 

 

 Em síntese, a opção possível para o Nordeste era a industrialização, único 

processo capaz de dar as bases para um desenvolvimento endógeno, de diversificar 

a estrutura produtiva, de absorver mão-de-obra, de gerar mercado interno e, de criar 

um empresariado capitalista dinâmico. 

 Embora, a opção para o Nordeste fosse a industrialização, é importante 

salientar que para Furtado, o setor, por si só, não poderia transformar com a rapidez 

necessária as estruturas econômicas e sociais da região. 

 A industrialização do Nordeste, além de reorganizar as indústrias tradicionais 

(principalmente as de tecelagem que haviam perdido posição frente ao Centro-Sul), 

deveria criar indústrias de base que permitissem o estabelecimento de um sistema 

econômico capaz de autopropagar-se. Para tanto, deveria existir um conjunto de 

condições propícias na região: a existência de mercado para produtos 

manufaturados, oferta elástica de energia elétrica nos centros urbanos, 

disponibilidade de matérias-primas, até abundância de mão-de-obra não-

especializada mais barata que a do Centro-Sul e instituições de financiamento 

público, como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE). 

 Furtado, ao elaborar o projeto previa a instalação de quatro grupos de 

indústrias: a) um núcleo siderúrgico que permitiria “a expansão de indústrias de 

transformação do ferro e aço e mecânicas, que (existiam) em forma embrionária” 

     61 



 

 

 

 

assim como, a possibilidade de instalação de usinas para “produção de ferro de 

primeira fusão, em 40 mil toneladas, a preços competitivos”; b) um conjunto de 

indústrias mecânicas simples, “como a fabricação de implementos agrícolas, móveis 

metálicos e outras que já conta[vam] com amplo mercado na região”; c) fábricas que, 

“apoiando-se numa base favorável de matérias-primas locais”, tinham possibilidades 

de “penetrar rapidamente nos mercados em expansão do Sul do País”.  

 Furtado referia-se, sobretudo, às indústrias produtoras de cimento, adubo 

fosfatados e de aproveitamento do “rutilo, da magnesita e da gipsita” e do sisal. 

(Ibid.:427);  d)  a indústria fabril no Nordeste a ser priorizada, a das indústrias 

tradicionais voltadas para o mercado local, que se valiam da abundância de matéria-

prima e da mão-de-obra barata: a indústria têxtil que, na década de 50, 

comparativamente à do Centro-Sul, apresentava evidentes sinais de decadência17.  

 Por ser um setor há muito instalado, a recuperação das fábricas de tecidos de 

algodão deveria ser um dos objetivos centrais do projeto. Uma questão essencial, no 

entanto, desafiava a instalação deste núcleo industrial autônomo no Nordeste: uma 

                                                             

17
 Segundo Furtado, a tendência do parque industrial têxtil nordestino à estagnação e decadência, na 

década de 50, decorria, “em grande parte, de fatores circunstanciais, sendo o mais importante o 
subsídio indireto proporcionado pela política cambial à mecanização. Ao baratear, relativamente os 
equipamentos têxteis importados, os quais – devido à orientação tomada pela tecnologia nesse setor 
- implicam grande economia de mão-de-obra, a política cambial tornou mais econômico o 
investimento na indústria têxtil onde a mão-de-obra era relativamente mais cara. Entre mecanizar a 
indústria têxtil no Sul ou no Nordeste, convinha mais mecanizá-la onde os salários eram 
relativamente, elevados, isto é, no Sul. Ora, ao tomarem essa decisão, os industriais estavam 
incorporando às indústrias do Sul a quase totalidade do volumoso subsídio que o governo 
proporcionava, através da política cambial. Dessa forma, o parque industrial sulino elevou fortemente 
sua produtividade, eliminando em grande parte a vantagem que as indústrias do Nordeste derivam de 
seu mais baixo nível de salários”.( FURTADO, 1997:428). 
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política de incentivos às indústrias instaladas na região, que permitisse sustentação 

econômica ao projeto.  

  O agravante do fato citado por Furtado refere-se ao estabelecimento da 

resolução nº204 da SUMOC18, que desmontava a política de subsídios cambiais e 

que, em larga medida, havia sustentado o desenvolvimento industrial paulista, na 

década de 40.  

  Com esta finalidade introduziu-se uma série de emendas no I Plano Diretor, 

com o propósito de tornar o Nordeste atraente para os investidores industriais, 

especialmente os da região sulina. Em última instância, seria interessante a oferta 

de financiamentos, a fundo perdido aos capitalistas interessados, desde que, os 

investimentos se adequassem às diretrizes do desenvolvimento regional, definidas 

pela SUDENE em seu artigo 34 que estabelecia as diretrizes para os incentivos aos 

investimentos industriais no Nordeste: “É facultado às pessoas jurídicas e de capital 

100% nacional efetuarem a dedução de até 50% nas declarações do imposto de 

renda, de importância destinada ao reinvestimento ou aplicação em indústria 

considerada, pela SUDENE, de interesse para o desenvolvimento do Nordeste” (Ibid. 

121). 

  

 

 

                                                             

18
 A proposta era “repensar o sistema de incentivos especificamente em função do Nordeste, cuja 

industrialização teria lugar sob o fogo da concorrência das indústrias consolidadas do Centro-Sul” 
(FURTADO, 1989:120). 

      63 



 

 

 

 

2.2 A Criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) 

 

 Em meados da década de 1950, sob o comando do Plano de Metas a 

industrialização pesada no Sudeste, impulsionaria os debates sobre a desigualdade 

entre regiões. Tais debates juntavam-se a tantos outros a nível nacional, 

determinados pelo impasse a que havia chegado o desenvolvimento econômico no 

Centro-Sul. A expansão provocada pela implantação dos segmentos industriais 

“pesados” ganhava força a cada dia na mobilização política pró- reformas de base 

(agrária, urbana, bancária, educacional, etc.). Quanto ao Nordeste, essa mobilização 

se associava à luta pela reforma agrária e tinha como agentes principais as Ligas 

Camponesas, a ala progressista da Igreja Católica e os partidos de esquerda. Frente 

a esses debates somar-se-ia, em 1958, a grande seca na região Nordeste19.  

 Diante da dimensão dos impactos sociais de mais uma estiagem, a ampliação 

considerável do contingente de retirantes observada a partir da seca de 1951-1953, 

demonstrou a clara insuficiência das “soluções hidráulicas”. Os debates sobre a 

questão regional nordestina evidenciavam, cada vez mais, o grau de 

conscientização política a que havia chegado uma parte das elites, dentro e fora da 

Região. 

 Ao inteirar-se do fenômeno das secas como um condicionamento “geográfico” 

que evidenciava as carências econômicas regionais (expressas em desníveis 

                                                             

19
 A calamitosa situação de algumas sub-regiões do Nordeste – “região explosiva”, segundo Josué de 

Castro – era objeto das preocupações estratégicas de militares ligados a JK. COHN (1978). 

 



 

 

 

 

consideráveis de renda), tornava-se, evidente a adoção de alternativa política àquela 

hidráulica. Além da estiagem e da migração novamente deflagrada, outro fator 

aumentaria a pressão social por novas “soluções” para o Nordeste: em 1951 e em 

1952, com a divulgação das contas nacionais e regionais do Brasil, as 

desigualdades de renda inter-regionais teriam sua magnitude precisamente 

mensurada. 

Pelos censos industriais de 1919 e 1949, podia-se constatar que as 
taxas médias anuais de crescimento industrial foram de 7,9% em 
São Paulo e de 5,4% para o resto do país e que São Paulo 
concentrava entre 50% e 70% do valor adicionado pelas indústrias 
produtoras de bens de produção. Em suma, ficava cada vez mais 
claro que os desequilíbrios regionais tendiam a se acentuar e que 
poderiam aumentar, em face dos maciços investimentos de infra-
estrutura e de indústria pesada decorrentes do programa de metas, 
que se concentravam principalmente em São Paulo, e isso 
desencadeava pressões políticas das demais regiões, reclamando 
tratamento prioritário de desenvolvimento (CANO, 2002: 127).  

 

 Portanto, os três fatores – as secas de 1951-53 e 1958, as migrações em 

massa e a constatação “numérica” das disparidades de renda entre as regiões 

brasileiras – foram os motivos que realmente incendiariam os debates sobre a 

“Região problema” em meados dos anos 1950. O fato, é que os problemas 

estruturais como as relações de renda na região se alastravam, o que teria seu 

reflexo na atuação do Governo Federal – no caso, ainda à época do primeiro 

Governo Vargas, diante da constatação da lentidão com que se faziam aquelas 

obras contra as secas destinadas a dotar a região de mínima infra-estrutura, 

Em nítida indicação da ausência de consideração dos problemas do 
Nordeste no escopo de uma política de desenvolvimento regional 
(...). Permanecendo, todavia, a premissa de que, acima de uma 
política consistente, o que importava para o Nordeste era a 
estabilidade das verbas federais consignadas para a região 
(ALBUQUERQUE e CAVALCANTI, 1978, p.59-60). 
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 Depois das verbas federais consignadas – implementadas pelas 

Constituições de1934 e 1946 – viriam as medidas de conversão da Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS) em Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca (DNOCS), o estabelecimento da Companhia Hidrelétrica do Vale do 

São Francisco (CHESF) em 1945, e a criação da Comissão do Vale do São 

Francisco (CVSF), em 1948. A primeira dessas não teria qualquer efeito de 

transformação; o que antes era a captura do IFOCS pelas oligarquias regionais 

converter-se-ia na captura do DNOCS por essas mesmas oligarquias. Já, as duas 

medidas concernentes à exploração e ao aproveitamento hidrográfico do São 

Francisco, por sua vez, refletiam a idéia de que a irrigação era uma necessidade 

urgente. Assim, da fase da açudagem passava-se para a fase das potencialidades 

de irrigação na região Nordeste.  

 A fase da irrigação, ao que tudo indicava, “impunha novas concepções, 

retirando o problema do âmbito da engenharia para situá-lo numa esfera de 

consideração sócio-econômica e técnico-jurídica” (ALBUQUERQUE e 

CAVALCANTI, 1978, p. 61). 

 Essas concepções foram concretizadas com a criação em 1952 do Banco do 

Nordeste do Brasil – BNB, por indicação de Horácio Lafer à época Ministro da 

Fazenda.  O BNB surgiria como banco de investimento e desenvolvimento, 

instrumento financeiro voltado especialmente à expansão do cultivo do algodão 

arbóreo, “mocó”, aos interesses de oligarcas e sertanejos.  

 Assim, a partir da segunda metade dos anos 1950, com o apoio financeiro do 

BNB, bem como, com a Petrobrás e a CHESF em operação – tendo essa 
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Companhia promovido entre 1955 e 1959 um aumento da oferta de energia elétrica 

de 145% nos mercados por ela servidos20 – algo novo, pelo menos em termos da 

infra-estrutura disponível, parecia estar em curso no Nordeste. 

 Com efeito, a produção técnico-científica sobre o Nordeste e seus problemas 

havia avançado substancialmente. Já se sabia que tais problemas não eram tão-

somente devidos a um fenômeno natural, pelo que também a sua resolução exigia 

medidas para além das “hídricas”, tais como o recurso à açudagem (ainda que 

políticas de proteção hídrica continuassem necessárias, desde que não se 

esgotassem no atendimento emergencial e dessem cabimento ao mesmo 

assistencialismo). Particularmente na década de 1950 essa produção técnico-

científica avançaria de maneira considerável com a criação em 1954, pelo BNB de 

um escritório de estudos técnicos sobre a economia nordestina, o Escritório Técnico 

de Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE).  

 No final dessa mesma década, já estando o debate intelectual submetido aos 

ditames do nacional-desenvolvimentismo, tinha-se de um lado, a terrível seca de 

1958, a já mencionada constatação das disparidades regionais de renda e a ameaça 

à pax agrarie representada pelas Ligas Camponesas, de outro lado, o Nordeste 

converter- se-ia em “Região-problema”. Problema notadamente de caráter político e 

de âmbito nacional. 

                                                             

20
 ALBUQUERQUE e CAVALCANTI (p. 62). 
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 Especialmente, sob o comando de Celso Furtado, foi possível adentrar mais 

conhecimento técnico do sistema nordestino. Instituem-se a “Operação Nordeste”, o 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste GTDN (1956) 

posteriormente, Conselho de Desenvolvimento do Nordeste (CODENO).   

  A ação governamental na região Nordeste adquiria assim, uma profundidade 

e extensão que a levou à criação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) em 1959, que se completou com a estruturação de um modelo 

de intervenção do governo central que obedecia aos princípios desenvolvimentistas 

e respondia aos anseios regionais.  

Coordenando todos os programas e projetos de inversões federais 
na região Nordeste, outorgando incentivos fiscais e financeiros com 
vistas à atração de investimentos, planejando e executando as 
intervenções formuladas, a SUDENE, cujo principal agente financeiro 
era o BNB, dava formas concretas ao processo de integração do 
espaço econômico nacional CENTRO (apud, UDERMAN, p.96). 

 A expansão de consumo, atendendo às necessidades da acumulação 

capitalista no Brasil, ampliaria as possibilidades de novas inversões lucrativas e 

criaria condições de escala compatíveis com os requisitos da indústria. Do ponto de 

vista social, as pressões das massas fortaleceram a discussão sobre os problemas 

derivados do subdesenvolvimento regional, sobretudo após a grande seca de 1958 

(MOREIRA, 1979, p. 51). 

 De acordo com Cano21 (apud Uderman, 2006, p. 97), o fato de que o 

processo de industrialização já havia avançado nas regiões centrais do país vedava 

                                                             

21
 Para Cano (1985, p. 315) Embora, os investimentos ampliassem a complementaridade inter-

regional, incrementando fluxos comerciais entre o pólo e a periferia, ainda seria requerida “a 
verdadeira institucionalização de uma política de coordenação nacional, isto é, devidamente 
regionalizada” e capaz de atender “aos efetivos interesses da nação, entendida esta como a 
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certos caminhos às áreas periféricas, colocando determinantes maiores que aqueles 

vinculados aos interesses especificamente regionais. Além disso, identificava-se 

uma certa inércia na indústria regional, que não parecia inclinada a superar as suas 

dificuldades através da ampliação de investimentos próprios e de outras medidas 

destinadas a fortalecer a sua capacidade competitiva.   

 Goodman e Albuquerque (1974, p. 358) afirmam que os incentivos fiscais 

baseados nas deduções do Imposto de Renda (mecanismo 34/18) 22 parecem ter 

exercido efeitos encadeadores, sobretudo, fora da região Nordeste. Desse modo, ao 

longo dos anos 1960-1963, pode-se constatar a reduzida capacidade de 

internalização dos efeitos renda e emprego advindos dos projetos incentivados, além 

de um movimento de desregionalização da propriedade do capital e da liderança do 

processo de acumulação no Nordeste.  

 De acordo com Moreira (1979, p. 83-84), “numa situação de crise nacional, o 

Nordeste pareceria refletir melhores condições de materialização e remuneração do 

capital. E isto não tinha que definir necessariamente um processo regional de 

desenvolvimento”.  

                                                                                                                                                                                              

totalidade de suas partes, espaciais e sociais”. Concluindo que, as políticas de industrialização 
regional apoiaram a implantação da moderna indústria comandada pelo capital externo à região, que 
pouca vinculação estabelece com a massa populacional de baixa renda predominante no Nordeste 
CANO (apud Uderman, 2006,p.97). 

 

22
  Referência ao Artigo 34º da Lei n. 3.995, de 14/12/1961, e ao Artigo 18º da Lei n. 4.239, de 

27/06/1963. O primeiro permitia a dedução, do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, de valores a 
serem investidos no Nordeste, enquanto o segundo estendia essa dedução à aquisição de 
obrigações emitidas pela SUDENE para ampliar os recursos do Fundo de Investimentos para o 
Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste, utilizado para a subscrição de capital de 
empresas instaladas na região. Goodman e Albuquerque (1974, p. 195-217).  
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 Então, para o autor, “o caráter da industrialização do Nordeste passara a ser 

funcional para o sistema nacional, estando descomprometido com qualquer tipo de 

reformas estruturais e setoriais”. O crescimento industrial do Nordeste, portanto, 

resulta num substancial incremento da concentração da propriedade do capital e da 

relação capital/trabalho, suscitando um movimento de intensa concentração da 

renda. 

 Na realidade, a política regional no Brasil evoluía para um enfoque de 

planejamento de caráter inter-regional coordenado pelo governo central, priorizando 

a exploração das potencialidades regionais e explorando programas financiados 

pelo Banco Mundial dirigidos para o fortalecimento da economia de áreas 

deprimidas, que gradualmente se transmutavam em ações de natureza 

compensatória (JATOBÁ, 1979, p. 264-265).  

 De forma sintética tentamos relatar algumas conclusões da professora Tânia 

Bacelar (2002, p.6,7) sobre o percurso e as transformações ocorridas na Região, 

nestes mais de 40 anos: 

 Quando comparado o desempenho das atividades econômicas do Nordeste 

com a média nacional, verifica-se que a dinâmica regional acompanhou as 

oscilações cíclicas da produção total do País e o dinamismo nacional se estendeu 

ao Nordeste, bastante visível no “milagre econômico”. 

 Já entre 1974 e 1980, após o primeiro choque do petróleo, a economia 

brasileira desacelerou, descendo de um patamar de crescimento de 11% ao ano 

para pouco menos de 7%, enquanto que as atividades econômicas implantadas no 

Nordeste cresceram 7,4% no período. 
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 Nos anos 80, quando a produção nacional apresentou desempenho ainda 

mais modesto, a produção nordestina, embora tendo declinado menos que a de 

outras regiões, quando comparadas às atividades da industrial no Sudeste, não 

destoou do padrão nacional. Já, no início dos anos 90, o agravamento da recessão, 

provocado no Governo Collor, atingiu tanto o Brasil quanto o Nordeste. 

 Na realidade, o movimento de integração econômica comandado pelo 

processo de acumulação de capitais do País nas últimas décadas não 

homogeneizou as estruturas produtivas das diversas regiões do País e, portanto, 

permaneceram diferenciações importantes. 

  A própria crise tem afetado mais fortemente o setor industrial do Nordeste 

que, ao se especializar mais na produção de bens intermediários, destinando parte 

importante às exportações, tem resistido melhor aos efeitos da recessão brasileira.  

Por outro lado, o Nordeste implantou moderna agricultura de grãos e importante pólo 

de fruticultura, ambos para exportação. Também o setor dos serviços tem tido 

desempenho bastante razoável no Nordeste. 

 Dessa perspectiva e nesse novo momento, uma das teses centrais 
do GTDN ficou ultrapassada: não se verifica mais o fato de a 
economia do Nordeste, mergulhada na estagnação, conviver com o 
forte dinamismo do Centro-Sul. A integração articulou as diversas 
dinâmicas “regionais” (ARAÚJO, 2002, p.5,6). 
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CAPÍTULO 3 – A PROPOSTA DO GTI  E A RECRIAÇÃO DA SUDENE  

 

Este capítulo tem como objetivo analisar a nova proposta de política de 

desenvolvimento para o Nordeste, elaborada pelo GTI (Grupo de Trabalho 

Interministerial para a Recriação da SUDENE) diante do processo de recriação da 

SUDENE em 2003 e interpretar o modelo de desenvolvimento no Nordeste. 

  No primeiro item deste capítulo interpretamos a proposta de recriação da 

SUDENE considerando as diretrizes expressas no documento elaborado pelo GTI. A 

partir de então, na segunda parte, pretendemos recuperar algumas etapas do 

processo que culminou com a recriação da SUDENE. Assim como, refletir sobre os 

limites e possibilidades da nova SUDENE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1  A Proposta de Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste   

 

 Após diversas discussões sobre a extinção da SUDENE, através da iniciativa 

do Governo Federal empossado em 2003, uma nova perspectiva surge para a 

recriação do SUDENE.  

  Sob a orientação do ministro Ciro Gomes no Ministério da Integração 

Nacional (MI), e da economista Tânia Bacelar na Secretária de políticas de 

Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração foi possível a convocação do 

Grupo de Trabalho Interministerial para Recriação da SUDENE (GTI). (GTI, 2003, 

P.3).   

  A proposta produzida pelo GTI se intitula “Bases para Recriação da SUDENE, 

por Uma Política de Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste”. Trata-se de 

uma versão preliminar e representa as intenções do governo empossado em 2003.  

 O documento contém dois grandes blocos e encontra-se dividido em uma 

apresentação e cinco capítulos. No primeiro capítulo do bloco inicial o documento 

apresenta as novas bases para o planejamento e referencia o momento da 

retomada do planejamento do Governo Federal em consonância com a recriação do 

órgão; reflete sobre os desafios do desenvolvimento sustentável. Assim, segue no 

segundo capítulo enfatizando o contexto internacional e a revalorização regional, 

além de refletir sobre a Dinâmica regional recente, a questão regional atual e a 

necessidade de recriação da SUDENE, como também discute as propostas do novo 

Governo e da SUDENE. No segundo grande bloco e na terceira parte levanta um 



 

 

 

 

diagnóstico sobre a realidade da região e os desafios centrais do Nordeste 

referenciando o dinamismo e estreiteza da base econômica regional; a dimensão e 

fatores de exclusão social; a fragilidade da economia rural e a vulnerabilidade do 

semi-árido. Também são discutidos: o declínio dos investimentos e das relações 

com os mercados extra-regionais; a desfavorável base cientifica tecnológica; a 

grande heterogeneidade sub-regional e a fratura política regional. A parte quatro se 

resume nos grandes objetivos regionais; as linhas estratégicas de ação e as 

escolhas estratégicas para atuação. Ao final, e na quinta parte, trata sobre Missão, 

Papéis, Estrutura de gestão e Instrumentos principais (ibid. 1). 

 Logo na contracapa, percebe-se uma mudança forte de orientação político-

ideológica quando se reporta à importância da SUDENE para o Nordeste, assim 

como quando aborda comentários sobre os parâmetros da globalização através da 

mensagem de Celso Furtado: “A SUDENE é uma grande conquista política do 

Nordeste. Sua importância cresce em face dos problemas criados pela globalização 

econômica que ameaça a soberania nacional” - Seminário “A questão Regional e a 

Extinção da Sudene: um debate urgente”. Com certeza, isso foi possível em função 

da do novo governo empossado de 2003, quando o então Presidente da República 

Luis Inácio Lula da Silva assume o cargo, como também em função da orientação 

político-ideológica de seus elaboradores (id. 2). 

 A proposta, logo de início, se apresenta como documento preliminar e não 

sintetiza um plano: 
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 Define, antes, os rumos de uma política para a Região e pretende 
ser um instrumento de animação das discussões sobre o papel da 
nova SUDENE, em contextos internacional e nacional profundamente 
modificados em décadas recentes. Servirá, ao mesmo tempo, de 
base para o recolhimento de sugestões que possam enriquecer a 
atuação da instituição, na perspectiva de um planejamento regional 
norteado pelos objetivos da inclusão social, o desenvolvimento 
sustentável e da competitividade (ibid. 04).  

  

 Para tanto, foram realizados debates, fóruns e seminários sobre a recriação 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, o que reforça a 

idéia de disputas de interesses para se instituir o órgão, além da tentativa de 

respaldar um processo democrático.  

 Posteriormente, ao incorporar as contribuições de fóruns, e de outras 

representações23, o documento foi consolidado pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial e coube à Presidência da República a decisão final sobre o papel, a 

estrutura de gestão e os instrumentos de atuação da nova SUDENE24 (ibid.4).  

Fica claro, então, que o documento, sendo apenas uma proposta para discussão, 

não é definitivo.  

 O documento inicia uma apresentação de intenções diante de outra 

perspectiva para a recriação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste: 

o interesse que motivou a estruturação da proposta foi a problemática do 

desenvolvimento econômico e social da região respaldado pelo Movimento Acorda 

                                                             

23
 Foram realizados “debates em fóruns políticos, empresariais, técnicos e de trabalhadores em 

Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em seminários em todos estados nordestinos e em 
Minas Gerais e no Espírito Santo, estados situados fora da Região, mas com áreas específicas de 
atuação da instituição” (id. 3).  

24
 A SUDENE foi institucionalizada apenas em março de 2007 e a sua instalação, só foi possível no 

início de 2008. 
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Nordeste (MANO) e outras instituições 25da sociedade civil,  juntamente ao 

compromisso assumido pelo novo governo, visando a mudança de estratégia do 

desenvolvimento em  função  dos fracos resultados obtidos com os governos 

anteriores, especialmente o seu antecessor. 

 Portanto, a “retomada do planejamento” significa uma ação mais participativa 

do Governo federal empossado em 2003, quando a proposta é incluída no contexto 

do “programa “Um Brasil para todos” (ibid. 5). E fica assim explicitado,  

O Estado não pode limitar as suas ações a administrar o curto prazo 
e as questões emergenciais, mas deve se pautar por uma visão 
estratégica de longo prazo, articulando interesses e coordenando 
investimentos públicos e privados que desemboquem no crescimento 
sustentado. Isso implica em reativar o planejamento, assegurando 
um horizonte mais longo para os investimentos (id. 5). 

 

 O planejamento regional, deve “passar por uma negociação de múltiplos e 

diversificados interesses da sociedade que planeja, confrontando percepções da 

realidade, vontades e expectativas sobre o que se pretende alcançar no futuro” ( id. 

5). 

                                                             

25
 Podendo se destacar entre elas: Associação dos Servidores da Sudene – ASS; Sindicato dos 

Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco – SINDSEP-PE; Centro de Estudos do 
Nordeste – CENOR; Associação Comercial de Pernambuco – ACP; Ordem dos Advogados do Brasil - 
Secção de Pernambuco; Confederação Nacional da Indústria – CNI; Federação das Indústrias do 
Estado de Pernambuco – FIEPE; Clube de Engenharia de Pernambuco; Associação das Empresas 
de Planejamento e Consultoria Empresarial de Pernambuco – ASSEMP e Associação de Empresas 
do Nordeste – AEN, além de muitas outras entidades que participaram de seminários e, também, 
desenvolveram esforços no sentido de acelerar a tramitação do Projeto de recriação da SUDENE. 
(MANO, 2008, p.20). 
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 O planejamento26 torna-se peça fundamental, assim como “já era uma das 

idéias-força da antiga SUDENE”, existindo a articulação entre o Conselho 

Deliberativo que inicialmente era forte e atuante, quando os Planos Diretores 

traduziram o exercício de negociação entre o Governo Federal e os governos 

estaduais (ibid.5). 

 Na nova proposta, busca-se uma linha divisória, ou seja, uma concepção de 

desenvolvimento distinta da estabelecida no governo anterior. No documento 

também fica bastante claro que as mudanças ocorridas nos Planos Diretores dos 

governos militares dificultaram o andamento dos principais objetivos da antiga 

proposta do GTDN; ao mesmo tempo, aborda diferenças frente ao antigo 

planejamento da fase autoritária: “Ao contrário das visões tecnicistas tradicionais, o 

planejamento é um processo claramente político, envolvendo acertos, negociações, 

conflitos e cooperação, para tomar decisões” (id. 05).  

 Tudo isto, implica claramente uma mudança estratégica nas diretrizes do 

novo governo, porém reafirma a necessidade de intervenção na economia em maior 

grau diante da perda de espaço econômico e social da região.  

                                                             

26
 A concepção de planejamento na contemporaneidade da nova SUDENE: planejamento incorpora e 

combina uma dimensão política e uma dimensão técnica contribuindo para a formação de um 
projeto coletivo no território.  Quanto mais participativo maior a possibilidade de contribuir para a 
construção de um projeto coletivo que seja reconhecido e assumido pela sociedade, articulando 
seus representantes e os agentes públicos na convergência das ações.  O planejamento representa 
também uma contribuição fundamental para a capacitação e o desenvolvimento sócio-político e 
cultural da sociedade regional. A participação estimula a aprendizagem e, ao mesmo tempo, contribui 
para a formação de um ambiente favorável à inovação, fator decisivo para a competitividade 
sistêmica da Região no novo contexto criado pela globalização (id.5-6). 
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 Assim, a proposta do GTI reflete sobre o posicionamento do Estado nacional 

frente ao condicionamento econômico mundial e apresenta uma nova concepção de 

planejamento ao lidar com “decisões em ambiente de alta incerteza”. Tal fato implica 

a busca de novos instrumentos para superar os entraves impostos ao 

desenvolvimento da região diante das imposições econômicas e sociais do mundo 

atual (ibid. 5). 

 Ao mesmo tempo, a proposta sugestiona perguntar sobre que processo de 

desenvolvimento se quer promover no Nordeste? Ao citar a pergunta sobre 

desenvolvimento, o documento do GTI ressalta a proposta do GTDN no período 

Juscelino Kubitschek dos anos de 1950 - expressa os objetivos perseguidos pelo 

modelo: a construção do desenvolvimento econômico, que alcançou bons resultados 

na época, embora aquém das efetivas necessidades de sua população, pois os 

indicadores sociais ainda apresentam os mais desfavoráveis postos em comparação 

com qualquer das demais regiões do país. 

  Portanto, “é necessário enfrentar a questão nordestina na perspectiva da 

superação da pobreza, o que implica na continuação do empenho da geração de 

riqueza”. Para tanto, considera-se a inclusão social a peça-chave do novo contexto 

(ibid.06). 

 O documento apresenta a construção do desenvolvimento desejado, no qual 

a dimensão econômica passa a ter que conviver com outras dimensões importantes 

à vida social como a dimensão ambiental, social e cultural (id. 7). Nesse ponto é que 

a proposta se insere em uma nova política regional comprometida com a construção 

do desenvolvimento sustentável.  
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Ela objetiva a eficácia social como referencial finalista e critério 
valorativo da eficiência econômica, condição, por sua vez, da 
inserção ativa da base produtiva da Região na dinâmica dos 
mercados nacional e mundial. A busca principal não é por taxas 
crescentes de crescimento da produção (que deve ser vista como 
meio e não como um fim), mas pela geração, para milhões de 
nordestinos, de oportunidades de inserção digna na vida 
produtiva, social, cultural e política do País (ibid. 7). 

 

Sintetizando, o desenvolvimento sustentável na proposta do GTI implica:  

1. Na erradicação da pobreza (inclusão social, conquista da cidadania genuína, seja 

como condição do alargamento do mercado interno regional); 

2. Na ampliação dos níveis de poupança e investimento produtivo (como base para 

o atendimento das crescentes demandas sociais); 

3. No uso racional dos recursos da natureza (enquanto comportamento compatível 

com os ritmos e exigências dos ecossistemas); 

4. Na criação de procedimentos e mecanismos tecnológicos de abordagem dos 

Problemas regionais mais diversos (condição sine qua non da sustentabilidade 

ambiental, do avanço econômico, da progressiva inclusão social e da consolidação 

da soberania do País);  

5. Na preservação da identidade cultural da Região (ao tempo em que se estimulam 

as diversas formas de economia nela fundadas ou associadas aos valores, veículos, 

processos e mecanismos que a consubstanciam e expressam) e 

6. Na mobilização e participação política (dos mais diversos agentes sociais, no 

espaço público identificado com a prática do planejamento e da negociação) (id. 7). 
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 Ao se valer do debate mundial contemporâneo sobre desenvolvimento 

regional o documento apresenta as experiências internacionais recentes. Então, 

procura identificar o que influenciaria a formatação da nova SUDENE (ibid. 08). 

 Nessa parte do documento, o GTI reconhece que “as mudanças decorrentes 

do processo de globalização, associadas a outras, tecnológicas e institucionais 

impactam profundamente nas formas de organização e nas possibilidades de 

desenvolvimento de cada país ”(ibid. 8). Tal situação conduz na redefinição da 

própria dinâmica do crescimento econômico dos territórios em todo o mundo, já que, 

os espaços se tornam dependentes das escolhas dos grandes agentes econômicos. 

Em função do fato, as regiões devem estar preparadas para o enfrentamento do 

problema. O Nordeste, através da SUDENE, deve estar atento aos fatos (id. 8).  

 Por outro lado, o documento também enfatiza a importância da literatura 

especializada em desenvolvimento e levanta a questão sobre o chamado “novo 

paradigma de desenvolvimento capitalista” que, com diferentes ritmos e velocidades, 

provoca uma radical alteração nas condições de competitividade das nações e dos 

diversos espaços econômicos (id. 8).  

 Se no passado (período caracterizado pelo ciclo expansivo do pós-guerra), as 

regiões adquiriam vantagens decorrentes da abundância de recursos naturais, 

baixos salários e reduzidas exigências ambientais, atualmente, passa-se a 

depender, cada vez mais, de outros fatores: das vantagens em conhecimento e 

informação (tecnologia e recursos humanos) e capacidade de inovação, da 

qualidade e excelência do produto ou serviço, além de novos valores como a 

sustentabilidade ambiental (id. 8). 
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A propagação e penetração do novo padrão de desenvolvimento no 
espaço mundial e as condições estruturais de cada país ou região na 
nova configuração tendem a produzir nova divisão do trabalho que, 
ao mesmo tempo, favorece as regiões (e países) com maior nível 
educacional e qualificação dos recursos humanos. Desta forma, 
são alteradas as possibilidades e posições de cada espaço territorial, 
reconstruindo as regiões, à medida que os fluxos de capital e 
investimentos se orientam na busca das melhores vantagens 
competitivas. Como a densidade de conhecimento e a qualificação 
técnico-profissional se distribuem de forma desigual no território, o 
processo de globalização reforça a concentração econômica, embora 
se abram novas possibilidades para as regiões, de acordo com sua 
capacidade e suas iniciativas (ibid. 8). 

 

 Na proposta, os recursos naturais ainda são fundamentais para essa 

equação. Também, o documento reconhece que 

 “[...] nos estudos sobre desenvolvimento há uma rede 
hierarquizada de cidades comandada pelas cidades globais, 
formando um fluxo de bens, serviços, informações e conhecimento 
independente da proximidade e contigüidade dos lugares, que se 
tornam fatores importantes para o desenvolvimento” (ibid. 09).  

 

 Assim, a competitividade sistêmica seria a capacidade do conjunto do sistema 

econômico e social. Capacidade essa, que se manifesta na infra-estrutura e 

logística: na capacidade de inovação, na qualidade dos recursos humanos, nas 

facilidades de legislação e sistema de regulação (id.09). Portanto, diante da rede 

mundial hierarquizada, a literatura especializada delimita os instrumentos viáveis 

para que as regiões se enquadrem no processo de desenvolvimento.   

 

No entanto, apesar de seu caráter concentrador e excludente, que 
decorre da ausência de um sistema mais amplo de regulação 
mundial, a globalização ativa e estimula as iniciativas em escala 
regional. Por conta disso, especialistas de renome lembram que a 
vantagem competitiva é criada e mantida através de um processo 
altamente localizado, de modo tal que as indústrias globais se 
difundem mundialmente, segundo as características de cada região, 
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aproveitando as diversidades e particularidades em condições 
competitivas (ibid. 09).  

  

 Nesse rumo, o documento mostra as vantagens competitivas que essas 

regiões podem apresentar. Essa situação induz transformações nas regiões pobres 

e, por isso, o desenvolvimento regional se dá em lugares que valorizam 

oportunidades nos mercados locais e regionais e, portanto, devem ser 

estimulados. Outro ponto refere-se às inovações tecnológicas que tendem a 

diminuir a importância das economias de escala (id. 09). 

 O documento também ressalta a importância dos esforços destinados à 

criação de um ambiente de inovação (millieu innovateur) na região, ou seja, 

criatividade, capacidade de geração, de alternativas produtivas e a difusão do 

conhecimento local são fatores propícios ao desenvolvimento (ibid. 10).  

 

 Por outro lado, a conseqüência do processo de globalização é tão 

preocupante que os próprios técnicos que elaboraram o documento reconhecendo 

que: 

Em certa medida (e paradoxalmente), a globalização estaria 
provocando mais o aumento da diferenciação e da complexidade 
cultural do que a homogeneidade e a uniformidade planetárias (ibid. 
09). 

 Em última instância, o documento reflete sobre a posição de cada região no 

processo de globalização: atualmente o resultado favorável de cada região 

dependerá de suas características de competitividade e atratividade de 

investimentos. Então,  
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[...] as vantagens competitivas são criadas e construídas com 
investimentos e aproveitamento das potencialidades de cada região 
cada região, os agentes sociais locais têm uma responsabilidade 
fundamental para a promoção do desenvolvimento regional. Isso 
torna possível uma inserção ativa que requer investimentos pesados 
em infra-estrutura, educação, capacitação e tecnologia, segmentos 
de lento retorno, o que aumenta a importância do Estado no 
desenvolvimento regional, ao contrário do que defendem as teses 
liberais (ibid. 10). 

 

Nesse ponto, as idéias da CEPAL são retomadas: 

A construção de melhores condições de competitividade regional 
depende, segundo a CEPAL, de níveis mais elevados de eqüidade 

social, de qualidade de vida e de consumo, de escolaridade e de 
qualidade da mão-de-obra, constituindo atrativos para os 
investimentos privados. Esta competitividade só é alcançada se 
parte importante dos excedentes gerados na Região for destinada 
para investimentos nas áreas de educação, qualificação do trabalho, 
oferta de serviços sociais básicos e pesquisa, além de 
desenvolvimento tecnológico. Para tanto, é necessária presença 
ativa do Estado na mobilização e alocação de recursos públicos 
(ibid.11). 

 

 

 O documento do GTI reconhece a importância da presença do Estado: “Para 

tanto, é necessária a presença ativa do Estado na mobilização e alocação de 

recursos públicos” (ibid. 10). Também, tornam-se importantes as estratégias do 

desenvolvimento local e regional como a estruturação e desenvolvimento de 

cadeias produtivas ou arranjos produtivos locais e a função das políticas 

regionais necessárias para ampliar e agregar valor na cadeia produtiva. É 

importante salientar que o documento enfatiza as cadeias produtivas, pois estas 

permitem a otimização e a seletividade dos investimentos (ibid. 11).  

 

 

 

   83 

 



 

 

 

 

 Já, na segunda parte, as reflexões do GTI se voltam para a dinâmica regional 

recente e a questão regional atual. Então, o documento do GTI apresenta um 

histórico das transformações ocorridas na dinâmica regional e o seu rebatimento na 

região Nordeste.  Diante das alterações,27 especialmente nos anos de 1980, o 

documento atenta sobre o agravamento das disparidades regionais. E sinaliza para 

a insuficiência do seu tratamento numa única e preferencial escala: a macro-

regional. Contudo, 

 

A política nacional de desenvolvimento regional, cada vez mais 
necessária para se contrapor às tendências fragmentadoras da 
dinâmica territorial, [...]. A escala sub-regional parece ser a mais 
apropriada para um tratamento nacional, que envolverá iniciativas em 
todas as macro-regiões [...] Duas macro-regiões, contudo, continuam 
a necessitar de políticas especiais e ações extraordinárias do 
Governo Federal: o Norte e o Nordeste. Por razões diferentes, têm 
necessidades análogas: precisam ainda ser alvo de tratamento 
adicional nas políticas federais e requerem ações claras e típicas de 
política regional (ibid.14). 

 

 Posteriormente a essa parte, o documento retoma as idéias do governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva, empossado em 2003, no qual apresentou uma proposta de 

mudança na política econômica e externa.  

A nova orientação econômica irá criar as condições para que um 
novo modelo de desenvolvimento possa emergir e que, a partir dele, 
se construa um processo de inclusão social capaz de enfrentar e 
vencer o desafio histórico da exclusão de milhões de brasileiros. Na 

                                                             

27
 A partir dos anos 1980, as políticas federais influíram na construção de uma dinâmica regional 

diferenciada. Com uma ação muito seletiva espacialmente, os projetos dos blocos de investimentos, 
terminaram centrados em poucas sub-regiões do País. Crescentemente vai se tornando nítida a 
existência de subespaços dinâmicos em todas as macro-regiões (inclusive no Nordeste) e de macro-
regiões e sub-regiões pouco dinâmicas, em reestruturação intensa ou em estagnação. Também, a 
partir desse período, verificou-se um dinamismo que, sendo baixo no geral (em todas as regiões), aos 
poucos vem fortalecendo as diferenças entre regiões (GTI,2003,p.14). 
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política externa, tem-se como principal objetivo promover a inserção 
soberana do País no contexto mundial. [...]. O desenvolvimento com 
justiça social é a principal opção dos novos governantes, o que 
implica em ruptura com duas tendências históricas da sociedade 
brasileira: a excessiva dependência externa e a aguda concentração 
de renda, que gera forte exclusão social. (ibid. 14). 

 

 Portanto, o novo governo tem como desafio realizar a implantação de um 

modelo de desenvolvimento que tenha o social por eixo, enfatiza a 

democratização do Estado e as articulações sociais, a diminuição da dependência 

externa e a nova relação entre União, estados e municípios (ibid. 14). Além disso, 

ressalta o objetivo de reduzir a vulnerabilidade externa do país com a promessa do 

novo Governo, estimular a produção voltada para o mercado internacional, criar 

iniciativas para promover as exportações e realizar negociações com os maiores 

grupos econômicos e atuantes no Brasil, visando substituir importações (id. 14).  

Então, o Governo assume como objetivos fundamentais (ibid.15): 

1. A ampliação do nível de emprego, para prover ocupação aos que ingressam no 

mercado de trabalho, reduzir o desemprego e combater a precariedade do emprego; 

2. A melhoria no perfil de distribuição de renda, sobretudo por meio do aumento do 

salário mínimo, de uma tributação não - regressiva e de ampliação da base produtiva 

com distribuição de ativos estratégicos; 

3. A busca de crescente universalização da moradia própria, dos serviços urbanos 

essenciais (saneamento e transporte coletivo) e de direitos sociais básicos (saúde, 

educação, previdência e proteção ao emprego); e 

4. O combate à fome com ações emergenciais de curto prazo e ações 

reestruturantes, de médio prazo. 
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 O segundo grande eixo do desenvolvimento na proposta, é o fortalecimento 

da economia nacional.  Nessa parte, o documento refere-se a uma intervenção 

mais ativa do Estado em relação a mais justa distribuição de renda e o apoio às 

cooperativas e às pequenas e médias empresas, atuando estrategicamente em 

atividades de infra-estrutura econômica, financiamento e apoio ao 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, ponto importante para alcançar a 

eficiência econômica em qualquer sistema econômico (ibid. 15).  

 Então, claro está, que todas essas questões estão relacionadas, sobretudo, à 

competitividade econômica da região.  A distribuição de renda se insere na 

capacidade de sua geração. Portanto, são necessários investimentos em infra-

estruturas, elevação da capacidade de inovar, financiamento de cadeias produtivas 

e atenção especial às medias e pequenas empresas (id. 15).  

 O documento ainda põe em evidência políticas para valorização da cultura 

nacional, em sua diversidade regional. No campo social, as políticas de 

educação, saúde, assistência são definidas como prioritárias pelo novo Governo, já 

que o Nordeste é historicamente desfavorecido nessas áreas.  Enfim, todos esses 

fatores são relevados no documento.  

 Quanto à questão do emprego, esta se torna uma conseqüência do próprio 

processo, que juntamente com a política social se mostram dependentes dos 

resultados da própria evolução econômica (ibid. 15).  

 Outrossim, o Governo se compromete a dar tratamento especial à difusão das 

modernas tecnologias da informação e comunicação; além, de  tecnologias 

nodais como biotecnologia, novos materiais e nanotecnologia, condição 
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indispensável para a competitividade. Todos esses instrumentos tornam-se agora 

primordiais no campo das disputas de mercado a nível nacional e internacional. Por 

fim, o governo recém-instalado pretende ser marcado pelo diálogo permanente 

com a sociedade (ibid.16-17). Considerando a recriação da SUDENE e da 

SUDAM28,  

A proposta apresentada ao País inclui a definição e implementação 
de uma política nacional de desenvolvimento regional. Ela terá 
como principal fórum o Conselho Nacional, onde se debaterá a 
dimensão regional das principais políticas federais e se formatará a 
política nacional de desenvolvimento regional. Todas essas 
promessas interessam profundamente ao Nordeste e fortalecem a 
iniciativa de recriação da SUDENE, dando-lhe mais consistência 
(ibid. 16). 

 

 Ao relatar a “Realidade Atual e Desafios Centrais do Nordeste” faz um 

balanço econômico e social, das últimas quatro décadas (ibid. 17).  

 O Nordeste é descrito como uma região que teve alterada profundamente sua 

estrutura econômica e social, tendo acompanhado de perto os níveis de crescimento 

econômico e demográfico brasileiros. Então, o documento faz uma análise diante da 

estreiteza da base econômica do Nordeste, confrontada com a dimensão do 

contingente demográfico que comparados à média nacional e com a situação das 

demais regiões do País chama de “Hiato entre a base produtiva e a base 

populacional”, pois ainda reproduz uma diferença acentuada (ibid. 18).  

 Em termos econômicos, sabe-se que a economia regional nordestina 

acompanhou de perto o crescimento da economia nacional, seja na fase 

expansionista, como na de desaceleração, além de ter superado em alguns 

                                                             

28
 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia.   
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momentos, em termos relativos, a intensidade do crescimento visto do país29.  A 

participação média no produto per capita do Nordeste30, que na metade dos anos de 

1960 representava em torno de 40%, alcançou no período de 1990-1998 o índice de 

55,5% na participação do produto.  

 Também, ao analisar a agropecuária se torna bastante visível os modernos 

segmentos da agricultura irrigada e da produção de grãos nos cerrados da região.  

 Em relação às mudanças econômicas das atividades predominantemente 

urbanas31– indústria e serviços – houve um crescimento significativo, principalmente 

em relação ao setor pecuário: importantes economias urbanas soergueram e 

consolidaram diversos centros produtivos, como as regiões metropolitanas de 

Fortaleza, Recife, Salvador e demais capitais, na maior parte dos casos, os 

aglomerados conurbados. (ibid.17).  

 Na indústria de transformação32, levando em consideração a desaceleração 

da economia industrial do Nordeste entre 1960 e 199933, registrou-se o 

fortalecimento de atividades industriais direcionadas para a produção de bens 

                                                             

29 Entre 1960 e 2000, a economia nordestina registrou expansão do produto interno da ordem de 
4,6% ao ano, assemelhando-se à economia nacional no mesmo período.  

30
 Levar em conta que nesse período o Nordeste registrou a menor expansão demográfica do país 

(GTI, 2003, p.14). 

31
 O setor primário, que no começo dos anos 60 respondia por cerca de 30% do produto, recuou para 

10% nos anos mais recentes. Ganharam espaço as atividades industriais (de 22% para 26%) e, 
sobretudo o setor terciário (de 47% para 64%) (GTI, 2003, p.17). 

32
 As atividades urbanas avançaram mais, tanto no Brasil como no Nordeste, embora, a indústria 

tenha se tornado relativamente mais importante no total da produção brasileira (34% em 1990), do 
que no Nordeste (30%) (Araújo, 1995, p.129). A indústria de bens intermediários cresceu mais em 
detrimento da indústria de bens de consumo não durável (GTI, 2003, p.17). 

33
 O período entre 1960 e 1999 registrou a taxa anual de expansão da economia industrial do 

Nordeste em torno de 5,5%, ainda que menor relevante para a época. (GTI, 2003, p.18) 

  88 



 

 

 

 

intermediários.  Ainda foi possível ao setor gerar e desenvolver pólos e complexos 

industriais, além de diversas atividades de beneficiamento da própria produção 

agropecuária34(ibid.17). Articulado ao processo de urbanização, também fortaleceu-

se a principal cadeia produtiva da construção civil, especificamente nas capitais. 

 O setor terciário se destacou através dos centros urbanos alimentando 

atividades que representam hoje, importantes arranjos produtivos como o varejo 

moderno, os serviços médicos (públicos e privados), os serviços educacionais 

(público e privado), como também, o setor de logística. Outra atividade que merece 

destaque refere-se ao turismo35, que, ao se articular com variado número de 

atividades complementares, como as atividades comerciais no setor de serviços 

representam participação importante para a criação de emprego, nos grandes 

centros urbanos. Podemos ainda citar como referência, a infra-estrutura econômica 

– implantação e modernização de portos e aeroportos, ampliação e modernização 

de rodovias e o aumento da oferta e distribuição de energia elétrica - que 

acrescentaram grandes transformações no panorama da região nordestina. 

 Quanto à dimensão social e a persistência da pobreza, é possível afirmar que 

na evolução dos indicadores sociais foi possível verificar melhoria nos níveis gerais 

                                                             

34
 Cabe destacar: o complexo petroquímico de Camaçari, o pólo têxtil e de confecções de Fortaleza, o 

complexo mineiro-metalúrgico de Carajás. Quanto a atividades industriais destaca-se: o pólo 
agroindustrial de Petrolina/Juazeiro – com base na agricultura irrigada do sub-médio São Francisco, 
as áreas de moderna agricultura de grãos – que se estendem dos cerrados baianos até o Sul dos 
Estados do Maranhão e Piauí, o moderno pólo de fruticultura do Rio Grande do Norte – com base na 
agricultura irrigada do Vale do Açu, o pólo de pecuária intensiva do agreste de Pernambuco e os 
diversos pólos turísticos implantados nas principais cidades litorâneas do Nordeste. 

35
 A expansão anual do setor de serviços, incluídas as atividades comerciais como turismo 

representou 6,1% (GTI, 2003, p.18) 

  89 



 

 

 

 

de vida, especialmente, nos anos de 1970.  Porém, essa melhoria, se deu num ritmo 

inferior ao do dinamismo da produção36.  

 Enfim, o mais importante de todos esses fatos é que estas transformações 

não aconteceram por acaso. Elas foram resultado, principalmente, da ação do 

Estado mediante políticas que visavam intensificar o desenvolvimento econômico e 

social da região, principalmente, o da sua indústria. 

 Com vistas à questão da indústria, na nova proposta de desenvolvimento do 

Nordeste, podemos dizer que foi alterada.  Em função das transformações mundiais 

e diante dos novos padrões de acumulação, para se obter resultados eficientes e 

competitivos em todos os níveis (mundial, nacional e regional), a atuação das 

políticas de desenvolvimento deverá valorizar todo processo produtivo, ou seja, a 

atenção deve ser voltada, desde o início, ao processo produtivo como um todo, 

reforçando os arranjos e cadeias produtivas.  

Dando prosseguimento à análise, outro fato importante refere-se ao problema 

ambiental, sendo destacada no documento a seca agravada nos últimos anos.  

Assim, o documento refere-se tanto às limitações físicas, como aos obstáculos 

impostos pelas relações de produção, principalmente no uso inadequado dos 

recursos naturais.  

 Assim, os processos associados à ocupação humana e à atividade produtiva, 

resultam na progressiva degradação dos solos e o desaparecimento em muitas 

                                                             

36
 Ao observar o PIB, o Nordeste responde por aproximadamente, por 16% (média 1990-99) do 

produto interno, enquanto sua população corresponde a 28% da brasileira (2000), tem-se assim que, 
em relação ao Brasil, que a região gera uma renda bem menor para sua população e oferece menos 
oportunidades de emprego para a sua força de trabalho (GTI, 2003, p.18). 
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áreas da vegetação nativa em conseqüência da super-exploração através de 

atividades produtivas rurais e urbanas com profundos impactos ambientais. Fatos 

relacionados também aos recursos hídricos, tornando-os mais escassos para 

determinados usos (ibid. 23).  

 Além disso, e apesar da estabilidade nos dados da pobreza rural, a questão 

social na zona rural é extremamente mais grave. Ao se verificar outros indicadores 

sociais, como, o índice de Gini37, a convergência para a média nacional não 

acontece e o Nordeste destaca-se negativamente. Sabe-se que a pequena 

propriedade rural do Nordeste, em grande parte, é situada no semi-árido e ainda 

com reduzida capacidade em termos de recursos naturais de produzir o suficiente 

para a sobrevivência de uma família de tamanho médio (ibid. 19). Ao mesmo tempo, 

os incentivos à pecuária reforçam e modernizam essa atividade produtiva, típica do 

sertão e agreste nordestino, como também, provocam a redução da produção de 

alimentos e intensificam a emigração rural (Furtado, 1981, p.129).  

 A própria questão fundiária que é um dos traços comuns na região, tem-se 

tornado um dos maiores problemas. A Zona da Mata faz parte desse contexto, no 

                                                             

37 Conforme o cadastro do INCRA, em 1998, o índice de Gini no Nordeste foi de 0,811, menor 
somente que o da região Norte e bem superior ao identificado nas regiões de nível de renda per 
capita maior: 0,757 no Sudeste e 0,712 no Sul. No Centro-oeste aproximou-se do Nordeste, 0,810. 
No INCRA, também foi possível verificar que em 1998, os 50% menores estabelecimentos rurais da 
região, ocupavam apenas cerca de 3,8% do total da área registrada. Levando em conta os 5% 
maiores, o total da área correspondia em 1998, a 61,7. A relação entre área ocupada pelos 5% 
maiores e área ocupada pelos 5

o
% menores estabelecimentos é, no Nordeste bem maior que no 

Sudeste e no Sul, sendo superada a constatação apenas no Norte e Centro-Oeste. No mesmo ano, 
1998, a área ocupada no Nordeste pelos 5% dos estabelecimentos maiores correspondia a 16,2 
vezes a área dos 50% dos estabelecimentos menores. No Sudeste, essa relação era de 9,2 vezes e 
no Sul 5,9 vezes. No Norte alcançava 16,3 vezes e no Centro-Oeste cerca de 17,5 vezes(GTI, 
2003,p.19-20). 
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qual o processo de concentração fundiária tem aumentado nos anos recentes, como 

também tem-se ampliado o monopólio da cana sobre áreas cultiváveis. No semi-

árido, é possível verificar o agravamento da já elevada concentração de terras em 

mãos de pouquíssimos produtores (GTI, 2003, p.22-23). 

 Enfim, a questão fundiária continua praticamente inalterada nas áreas rurais 

do Nordeste. O reconhecimento do problema é visível na proposta, embora a sua 

resolução não tenha sido ressaltada numa direção clara. Provavelmente, isto se 

deve ao entendimento de que tais questões devem ser estabelecidas a nível 

nacional. 

 Chegando ao final da proposta, encontramos as “Bases de Uma Estratégia 

para o Desenvolvimento Sustentável do Nordeste”, que, logo de início, pressupõe a 

viabilidade e sustentabilidade de uma política explicita de desenvolvimento para o 

Nordeste (ibid. 32). 

 Dessa forma, o GTI propõe as bases de uma estratégia para o 

desenvolvimento sustentável do Nordeste. De antemão, podemos destacar o seu 

macro-objetivo: a inclusão sócio-cultural, econômica e política dos segmentos da 

população ora à margem do desenvolvimento.  

 “De fato, o que se busca é organizar uma sociedade sólida, coesa e 

proativa, o inverso da atual, marcada pela assimetria, profundas disparidades 

e progressiva desagregação” (ibid.32).  Isso implica em direcionar a estratégia 

para o resgate da cidadania, assim como, promover novas oportunidades para a 

sociedade com a criação e alargamento do mercado interno da Região, ou seja, a 
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estratégia do Macroobjetivo deve ser: o resgate da cidadania38 e alargamento do 

mercado interno39 (id. 32). 

 Tal intenção na proposta considera que, as regiões que possuem 

características semelhantes as do Nordeste, requerem um tratamento especial, 

buscando superar seus desafios particulares, explorando suas potencialidades 

indiscutíveis e não dispensando o aproveitamento de suas oportunidades naturais 

ou decorrentes do jogo de inter-relações socioeconômicas e espaço-territorias. 

 Então, o objetivo-fim “inclusão social” deverá ser alcançado mediante os 

esforços voltados para o desenvolvimento de programas e ações que induzam à 

concretização dos seguintes objetivos-meio: 

 1. Ampliação da base produtiva regional e 

2. Distribuição de ativos estratégicos. 

 O objetivo de ampliação da base produtiva regional implica, de um lado, na 

inserção ativa e competitiva da economia do Nordeste nos mercados nacional e 

mundial e, de outra parte, na integração cooperativa das sub-regiões e dos espaços 

locais. Nesse sentido, ter-se-á de atuar em diversas escalas espaço-territoriais, de 

                                                             

38
 A criação de oportunidades de ocupação produtiva (de modo a facultar a inserção das pessoas na 

vida econômica regional), da elevação dos níveis de renda real (entre outras medidas, mediante a 
democratização do acesso aos ativos estratégicos e a descentralização e aprimoramento da oferta 
dos serviços públicos) e da superação dos precários padrões de qualidade de vida (tais como 
revelados pelos Índices de Desenvolvimento Humano – IDH) (id. 32). 

39
 O alargamento da base produtiva regional será decorrência, em boa medida, da progressiva 

redução dos níveis de pobreza absoluta (campo da responsabilidade intransferível, direta e imediata, 
se bem que não exclusiva, do setor público). 
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modo a fomentar cadeias produtivas e iniciativas estratégicas macrorregionais e 

arranjos produtivos e empreendimentos sub-regionais e locais (ibid. 33). 

 Quanto à inserção competitiva da economia regional nos mercados 

nacional e mundial, pretende-se a consolidação e o avanço das conquistas 

econômicas dos últimos decênios, a diversificação das atividades produtivas, a 

superação dos pontos de estrangulamento que emperram e dificultam a 

modernização e dinamização da economia regional e a criação de novos padrões de 

competitividade (ponto fundamental para a viabilização das empresas do Nordeste 

nos mercados extra-regionais) (ibid.33). 

 Além disso, no mundo contemporâneo, a região precisa constituir uma base 

econômica eficiente para que possa competir no mercado interno e externo (com 

outras regiões, país e/ ou outros países) (ibid.33). O documento reconhece a 

gravidade da situação na região, pois 

Sem essa condição, a alternativa que resta, de manter, no longo 
prazo ou permanentemente, uma base de produtividade 
subsidiada ou que só encontra viabilidade através de apoios ou 
programas governamentais, é, sem dúvida, insustentável 
(ibid.34). 

 

 O GTI, acompanhando o pensamento da nova CEPAL, de Fajnzylber apud 

(GTI, 2003, P.11), destaca que a competitividade que se pretende obter não se 

pauta pelo caráter “espoliativo” na utilização da força de trabalho nem, tampouco, 

pelas formas predatórias no uso dos recursos naturais – isto é, através da 

denominada competitividade espúria (ibid.34).  
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 O documento dá importância à integração cooperativa das sub-regiões e 

dos espaços locais. A orientação da estratégia de desenvolvimento regional é 

tratada pelo reordenamento do espaço interno, “com a ampliação dos níveis de 

sinergia entre os diversos Estados e as várias unidades sub-regionais e locais, de 

modo a reduzir os desníveis de desenvolvimento intra-regionais e, em conseqüência, 

inter-regionais” (ibid. 35). 

 O outro objetivo-meio, distribuição dos ativos estratégicos refere-se a um 

conjunto de iniciativas e providências políticas e programáticas, voltadas para a 

democratização do acesso ao conhecimento, à terra, à água, à infra-estrutura 

econômica, à inovação e difusão tecnológica, à capacitação de recursos humanos e 

à cultura. Ao mesmo tempo, considera fundamental a articulação, no âmbito 

regional, das políticas sociais sob responsabilidade das diferentes instituições 

privadas ou públicas (federais, estaduais ou municipais), mediante a condução de 

recursos técnicos e administrativos, intencionando torná-las mais eficientes e 

coerentes com os processos de inclusão social que se pretende estimular ( ibid. 36). 

Portanto,  

A inclusão social só será sustentável, no médio e longo prazos, se 
estiver baseada em economia com capacidade competitiva, que 
crie condições para a ampliação da base produtiva e da arrecadação 
pública na Região, permitindo, com isso, o retorno dos investimentos 
estratégicos e sociais (ibid.36). 

 

 Dessa forma, o documento do GTI (id. 36) enfatiza as linhas estratégicas de 

ação (necessárias para responder aos desafios): aumentar a base produtiva e fazer 

a distribuição de ativos estratégicos. A proposta de estratégia de desenvolvimento 
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sustentável do Nordeste se estrutura em três grandes pilares ou eixos interligados e 

complementares: 

1. Construção de condições sistêmicas de competitividade (conjunto dos 

investimentos na geração das externalidades econômicas, ou seja, trata-se de 

buscar a capacitação dos recursos humanos, a inovação e o desenvolvimento 

tecnológico e a ampliação da infra-estrutura física (energia, transporte e 

comunicações) e hídrica (especialmente na sub-região semi-árida);  

2. Ampliação e adensamento das cadeias e arranjos produtivos (demanda de 

iniciativas para a complementação dos seus diferentes elos com potencialidade 

regional, comercialização, assistência técnica, crédito e incentivos e sistema de 

regulação dos setores e ramos produtivos); 

3. Distribuição de ativos estratégicos (a distribuição de ativos sociais representa o 

conjunto de iniciativas e investimentos para melhoria da educação e aumento da 

escolaridade da população, assim como redução do analfabetismo (funcional e 

digital), acesso à terra e à água, oferta ampla de serviços sociais (como 

abastecimento de água e esgoto). 

Concentrando as atenções nesses três grandes eixos da estratégia regional, as 

ações vinculadas a cada um deles desdobram-se no conjunto de políticas 

fundamentais.  

Relacionados à construção da competitividade, três políticas, pelo menos, devem 

ser desenvolvidas: a) capacitação para o trabalho; b) inovação e capacitação 

tecnológica; c) ampliação e modernização da infra-estrutura.  
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 Com relação à ampliação e adensamento das cadeias produtivas e de 

outras atividades prioritárias, vale destacar, entre outras, as seguintes políticas: a) 

complementação e fortalecimento dos elos relevantes e estratégicos das 

cadeias e arranjos produtivos, b) financiamento e c) assistência. 

 No que se refere à distribuição de ativos estratégicos o documento 

selecionou as seguintes políticas: 

a) Política de difusão do conhecimento e da educação formal em todos os níveis 

da Região; 

 b) Política de redistribuição de terra e água, que comporta, ao lado do mero 

acesso a esses ativos, o apoio fundamental ao financiamento, aos investimentos e à 

produção, à assistência técnica direcionada para os processos produtivos, à 

qualificação dos trabalhadores e dirigentes e à assistência técnica voltada para a 

comercialização e o acesso aos mercados; também neste caso, a capacidade de 

negociação do planejamento regional poderá desempenhar papel relevante na 

articulação das diferentes instituições que deverão ser mobilizadas num esforço 

conjunto;  

c) Política de ampliação do acesso aos serviços sociais básicos, concentrada, 

em particular, na universalização dos serviços de saúde, habitação e saneamento 

básico. 

  Quanto aos dois últimos pontos (habitação e saneamento básico), a redução 

do déficit quantitativo e qualitativo de habitação envolve, ao lado de um amplo 

programa de construção de novas habitações, a universalização dos serviços de 
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abastecimento de água e de esgotamento sanitário; relativamente à saúde, o reforço 

da rede básica de atendimento em saúde e o desenvolvimento de programas de 

saúde da família devem constituir o ponto central das ações; também aqui, a 

atuação estratégica do planejamento regional irá se voltar para a articulação das 

entidades responsáveis e à complementação por meio de recursos financeiros 

adicionais ou apoio técnico. 

 Outro ponto considerado na proposta refere-se ao conjunto de macrodiretrizes 

que devem orientar o comportamento dos agentes sociais para a consecução dos 

objetivos definidos. Dentre essas, as macrodiretrizes mais relevantes são as 

seguintes:  

1. Concentração das atenções na articulação política, nos domínios da 

administração pública e da organização social; 

2. A valorização da sustentabilidade ambiental, como diretriz balizadora de todas 

as iniciativas de uso do espaço territorial; 

3. A mobilização para a recuperação da capacidade de investir do Nordeste, 

tanto por parte do setor público, quanto do setor privado, através de um tratamento 

diferenciado à Região, inclusive no que se refere ao financiamento à iniciativa 

privada;  

4. A adoção da capacitação e da inovação como focos da promoção e pilares 

de sustentação do desenvolvimento da Região; 

 5. O tratamento em múltiplas escalas (macrorregional, sub-regional e local), como 

marco fundamental das formas de atuação do sistema regional de planejamento. 
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 Quanto aos instrumentos operacionais, financeiros e fiscais, além do 

quadro técnico competente e de instrumentos de articulação, a instituição deve 

também, dispor de recursos financeiros, cuja alocação seja definida e gerida pelo 

novo órgão com financiamentos, incentivos e renúncias fiscais.  

 A alocação de recursos deve priorizar os seguintes fatores: a) agregar 

fatores que melhorem as condições sistêmicas de competitividade da base produtiva 

regional. b) alocar recursos financeiros via crédito com apoio direto a empresas e 

empreendimentos. 

 Importante, que a renuncia fiscal deve ser considerada em razão da crise do 

setor público financeiro por um determinado tempo, já que a participação no bolo 

geral de renuncia fiscal do país é crescente em relação ao Nordeste. 
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3.2 Recriação da SUDENE: Limites e Possibilidades 

 

 Alguns especialistas afirmam que no quadro de desenvolvimento atual do 

Brasil e do Nordeste, não é necessário uma instituição de desenvolvimento regional. 

Afirmam esses profissionais, que os estados estão preparados com equipes técnicas 

competentes, centros de pesquisas e outras instituições, que asseguram a ação 

planejadora e, estimulam um processo sistemático de planejamento.  

A afirmativa quanto à competência de cada estado é facilmente comprovada, 

entretanto esses profissionais precisam admitir que existe, na Região, um conjunto 

de problemas, cuja solução depende de programas e projetos de natureza regional. 

Programas como Transnordestina, Transposição das águas da Bacia do São 

Francisco, Biocombustível, Suprimento Energético, ou programa do Algodão, 

apresentam características sub-regionais e, não dependem exclusivamente, da 

iniciativa ou decisão de apenas um estado.  

 Também, alguns acontecimentos recentes devem ser relembrados e servem 

como explicação sobre a necessidade de um órgão de desenvolvimento no Nordeste 

como a SUDENE. 

 Na década de 90, por exemplo, o Estado ao promover a abertura comercial e 

financeira, abandonou as questões internas, como a integração nacional e a redução 

das desigualdades regionais.   

 O fato é bastante visível, pois já, em 1998, o Governo Federal implantou a 

política de desenvolvimento dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. 



 

 

 

 

Política essa, que, favoreceu as áreas potencialmente dinâmicas, e que fortaleceu 

os próprios investimentos organizados pelos “eixos” de integração, que na verdade, 

eram “corredores de exportação” e ligavam áreas de grande potencial e forte 

dinamismo a portos estratégicos e ao mercado externo (GTI, 2003, p.13). De fato, 

não alterou o quadro das disparidades regionais. 

Também, não é de estranhar que, nesse percurso o Centro-Sul tenha sido 

a região que atraiu o maior volume de investimentos, em detrimento de outras 

regiões mais estagnadas economicamente e com maiores problemas sociais. O 

resultado foi o foco em projetos de infra-estrutura econômica e a ênfase na logística. 

Os projetos desse bloco de investimentos, com uma ação muito seletiva 

espacialmente, influíram na construção de uma dinâmica regional também muito 

diferenciada, com dinamismo que, sendo baixo no geral, acaba centrado em poucas 

sub-regiões do País.  

Sem outra opção, “O Nordeste, com a SUDENE crescentemente 

fragilizada, também acelera o ritmo de seu esvaziamento gradual e, nos anos 1990 

passa a recorrer à “guerra fiscal” para atrair investidores”. (GTI, 2003, P.12).  

Não bastasse o fato, em maio de 2001, o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, anunciava num só ato para todo o País, a extinção da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e a criação da Agência de 

Desenvolvimento do Nordeste – ADENE. Junto ao fechamento da SUDENE, decidiu 

por extinguir as respectivas políticas de incentivos fiscais.  “No entanto, os motivos 

alegados pelo governo federal para que se decidisse pela extinção do órgão, e a 
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forma como a mesma ocorreu não foram suficientemente esclarecedores” 

(CARVALHO, 2006, P.1). 

  Não desfazendo a fragilidade do Estado brasileiro, frente a sua própria 

crise (já que orientado pela visão liberalizante), podemos dizer assim, que as 

políticas de desenvolvimento aplicadas na Região, nesse período, foram paliativas, 

não alterando em muito o processo de desequilíbrio das regiões no país.  

Então, sem um órgão regional que organize, coordene esses problemas de perto, a 

tendência é o aumento das disparidades regionais. 

Por outro lado, podemos dizer que, a retomada da instituição se constituiu em um 

verdadeiro campo de batalha e a SUDENE sendo institucionalizada em 2003, 

somente em 2008 iniciou suas atividades.  

 E, para entendermos melhor o processo de recriação da SUDENE, devemos 

levar em consideração alguns fatos que sucederam no processo: ainda em 2003, 

mesmo com a criação da SUDENE, o desinteresse pela instituição era um fato real, 

pois o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) e o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que serviriam como fonte de 

recursos para a nova SUDENE, foram negociados pelo então Ministro da Fazenda, 

Antonio Palocci com os governadores das regiões menos desenvolvidas do país 

(Nordeste), transformados em Fundo de Participação dos Estados (FPE). Para Tânia 

Bacelar ficava claro que o apoio à SUDENE era meramente formal 40 (Araújo, 2008). 

                                                             

40 Revista Nordeste – Uma Frágil Sudene tenta Renascer” – artigo publicado em Janeiro/2008 e 
acessado no site www.desempregozero.com.br em 02/02/2008. 
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Também, em julho de 2003, quando o Presidente Lula assinou Mensagem 

encaminhando ao Congresso Nacional, Projeto de Lei Complementar, propondo a 

recriação da SUDENE, projeto esse, que foi enviado em regime de urgência 

urgentíssima, a recriação da instituição não seguiu os rumos determinados.  

 Ao que se verifica é que, após noventa dias de encaminhamento do Projeto 

de Recriação da SUDENE, a Casa Civil da Presidência enviou resposta - Aviso ao 

Congresso Nacional propondo a suspensão do regime de urgência urgentíssima - 

deixando assim que o Projeto da SUDENE tramitasse em regime ordinário, sem 

quaisquer prioridades.  

  Ao mesmo tempo, o Projeto encaminhado pelo Poder Executivo, tendo 

como base o trabalho realizado pelo grupo interministerial e instituído com os 

objetivos antes citados, foi substancialmente modificado, ou seja, foi vetado, total ou 

parcialmente em 9 dos 24 artigos41. Situação essa que ainda permitiu a instalação e 

                                                             

41
 O Presidente Lula ao sancionar o Projeto de Lei vetou total ou parcialmente 9 (nove) artigos dos 24 

(vinte e quatro) constantes da Lei Complementar nº125: a) Incentivos Fiscais e Financeiros – neste 
caso foi vetado o Inciso IV e §§ 2

o
 e 3

o
 do art. 5

o
, sob a alegação de que o Congresso ampliou a 

concessão de incentivos e não estabeleceu prazo. b) Participação de mais 6 (seis) Ministros no 
Conselho Deliberativo (CD) – foi vetado o § 7

o
 do art. 8

o
, alegando que o CD ficaria com um número 

indefinido de participantes.c) Retira do CD poder de estabelecer teto e normas operacionais de 
financiamento – foi vetado o Inciso III do § 5

o 
do art. 10 e o Inciso II do § 6

o
 do art. 10, alegando que 

se trata de matéria operacional. d) Processo decisório da Secretaria Executiva – foi vetado o § 2
o
 

do art. 11, alegando que se trata de matéria privativa do Poder Executivo através de Decreto. 
e) Representação legal – foi vetado o art. 12, alegando que a competência é da Procuradoria-Geral 
Federal. f) Regionalização do Orçamento – art. 15, foi vetado sob a alegação de que a matéria é 
estranha a uma Lei Complementar e deveria constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. g) BNB-Par 
– foi vetado o art. 17 sob a alegação de que a criação é de competência privativa do Poder Executivo 
e não do Congresso, citando o art. 61, § 1

o
 Inciso II alínea “e” da Constituição Federal. O artigo do 

Projeto de Lei não é inconstitucional porque se trata apenas da autorização para criação de 
subsidiária do banco, como entidade jurídica e, não como órgão, como diz expressamente o art. 61 
da Constituição Federal. No Direito Administrativo só se pode fazer o que a Lei autoriza 
expressamente e, a Constituição fala em órgão, e não em entidade ou instituição. h) Corta a dotação 
de R$ 1,027 bilhão para 2007 e os dispositivos sobre exercício findo, contingenciamento, 
contenção e diferimento bem como o que determina recursos anuais em função da variação da 
receita líquida da União – foram vetados os §§ 1

o
,2

o
 e 3° do art. 4° alterado pelo art. 19

 
do Projeto, 
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o funcionamento da SUDENE, sob a dependência de um Decreto de 

Regulamentação sob o nº 6.198, que veio a ser assinado em 28 de agosto de 2007. 

Além disso, o corpo técnico contratado para o órgão era totalmente distinto do grupo 

que elaborou a proposta.  

  Em relação ao atual Superintendente Paulo Sérgio de Fontana, também 

podemos dizer que sua posse foi determinada pelos órgãos superiores da 

Presidência da República e ocorreu somente em 12 de fevereiro de 2008; por 

incrível que pareça, também sob determinações legais.  

 Somente no início de março de 2008, é que realmente, a SUDENE, se 

instalava no 13o andar do antigo prédio de sua velha residência. Ademais, a 

entidade se encontrava esvaziada com o novo Presidente Paulo Fontana correndo 

em busca de recursos nos órgãos federais para movimentá-la.  

 De acordo com os dados colhidos no órgão, precisamente até maio de 2008, 

a SUDENE executava apenas o procedimento de isenção de impostos, além de 

alguns financiamentos concedidos e estabelecidos em 2006 e 2007, na gestão da 

antiga ADENE.  

 O próprio Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste 

(PNDE 2004-2007), não saiu do papel. Além disso, caso o plano seja formalizado, os 

investimentos estão comprometidos. Tanto em relação ao Fundo de 

                                                                                                                                                                                              

alegando legislação orçamentária – LDO e Programação Financeira, destacando que a vinculação é 
desaconselhável. I) Proíbe transferência dos recursos da ADENE para a SUDENE – foi vetado o 
art. 20, alegando o princípio da anualidade orçamentária. MANO 44 - Acessado no site 

www.inad.com.br (Mano – Movimento Acorda Nordeste) Movimento para recriação da SUDENE. 
20/03/2008. 
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Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), quanto ao Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE)42 (PNDE, 2006, p.127). 

 O desapontamento foi total para os defensores da entidade, que, após tantos 

anos de luta para restabelecê-la, acreditavam no retorno de uma SUDENE forte. 

Tânia Bacelar relata em artigo da Revista Nordeste, que “pouco se pode esperar do 

decreto que vai finalmente reorganizar a estrutura da “nova”  SUDENE”. Também, 

Mansueto Almeida em entrevista a revista Valor Econômico em fevereiro de 2008, 

relata que: 

 Assim, depois de mais de um ano de sua criação “virtual”, chegou o 
momento de o governo decidir se vai acabar com uma SUDENE que 
nunca saiu do papel ou, finalmente, com a recente nomeação do seu 
novo Superintendente o engenheiro Paulo Sérgio de Noronha, 
implementar o pouco que restou da proposta de criação da SUDENE 
após os vetos da Presidência da República(ALMEIDA, 2006).  

 

 Contudo, as esperanças se renovaram diante da aprovação do projeto da 

Transnordestina, apesar de bastante criticado, seja em relação aos valores 

financiados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), 

seja em relação à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) responsável pela 

execução do projeto.  

 Frente aos fatos expostos, e considerando a análise desse trabalho até maio 

de 2008, alguns pontos podem ser identificados como entraves ao bom 

funcionamento da SUDENE: a) até o momento, a instituição não apresenta aportes 

financeiros constitucionalizados, o que implica em pouca ação, pois, os vetos por 

                                                             

42 Ver PDNE 2004-2007 p.127-158. O FNE, somente a pouco tempo foi disponibilizado pelo Tesouro 
federal porém, de acordo como o movimento manos (informe) está indisponível. A liberação em 2007 
estava com prazo de embolso esgotado. 
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parte do Executivo inibiu a funcionalidade da instituição; b) até o momento o plano 

estratégico para o desenvolvimento do Nordeste não foi elaborado; d) embora 

importante, houve uma frágil “mobilização social” no processo de recriação da 

SUDENE levando em consideração o movimento a nível nacional e/ou regional. 

 Diante desses fatos e das dúvidas que possam surgir, entendemos que, a 

SUDENE ainda é um ponto fundamental para a região, pois:  

A obtenção de decisões representativas a nível nacional, que 
possam ser executadas, e o tratamento sub-regional dos problemas 
estaduais, traduzem a efetiva necessidade de uma entidade de 
desenvolvimento regional como a SUDENE, porque as definições de 
prioridades pelo Poder Central, obedecem a um sistema de forças, 
sistema no qual nem sempre o Nordeste conseguirá se impor, salvo 
se conseguir articular e mobilizar as lideranças técnicas, 
trabalhadores, empresários e a área política, em torno de objetivos 
comuns, o que somente será possível se existir uma instituição 
regional como a SUDENE capaz de articular, mobilizar e, sobretudo, 
negociar os projetos estruturadores capazes de desenvolver o 
Nordeste (MANO,2008,P.14). 
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CONCLUSÕES 

 

 Na perspectiva de confrontar os modelos de desenvolvimento no Nordeste 

frente à SUDENE e, tendo por base o que foi exposto, podemos concluir que:  

1) Como foi enfatizado no decurso do trabalho, a crise dos anos de 1980 e que 

tomou forma nos anos de 1990, foi marcada pela postura que serviu para o 

dilaceramento das políticas de desenvolvimento na Região e da instituição SUDENE, 

e, portanto, demarca definitivamente a mudança na orientação política e ideológica 

do “paradigma desenvolvimentista”. Dali para frente, não restava dúvidas de que as 

políticas de desenvolvimento iriam se transformar e, retirar da esfera do poder dos 

nordestinos a elaboração das políticas de desenvolvimento da região, transferindo-

as, então, para o controle do poder Central. 

 Fica claro, pois, que a centralização do planejamento no Brasil a partir dos 

anos de 1990, molda outro conteúdo estratégico. 

 

2) Certamente, o célebre documento “Uma Política de Desenvolvimento para o 

Nordeste” foi a primeira estratégia de desenvolvimento regional no Nordeste, sendo 

resultado de uma discussão coletiva. O documento do GTDN foi elaborado e 

coordenado por Celso Furtado, ligado diretamente à Presidência da República e 

concebido a partir do núcleo de intelectuais e técnicos do Estado que pensavam 

sobre o problema regional a partir de uma estratégia nacional. A institucionalização 

 



 

 

 

 

da SUDENE se deu em 1959 e, praticamente após 2 anos foi posta  em 

funcionamento. 

Inicialmente, chamamos atenção para dois aspectos centrais: 

 A estratégia de desenvolvimento regional do documento do GTDN “Uma 

Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste” teve como parâmetro a 

iniciativa e elaboração definidas exclusivamente em âmbito nacional, além de seu 

mentor Celso Furtado ser ligado diretamente à Presidência da República.  

 Outro ponto a ressaltar da proposta dos anos de 1950, refere-se ao modelo 

de política regional a ser implementado na região, que, no caso, compatibilizou com 

a conscientização da necessidade de uma política regional inserida na concepção 

desenvolvimentista vigente na época.  

Bastante difundida e diante dos ditames contemporâneos do período, foi possível 

uma intervenção mais ativa do Estado na economia, que se valeu da idéia de um 

sistema centro-periferia no Brasil e, reproduziu o subdesenvolvimento do país no 

período de industrialização por substituição das importações tendo como centro, a 

região Sudeste em contraposição à periferia do Nordeste. 

 Por sua vez, o documento “As Bases para Recriação da SUDENE, Uma 

Política de Desenvolvimento Sustentável para o Nordeste”, do GTI, foi concebido em 

2003 diante um novo governo tendo à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, que se 

comprometeu com outra política de desenvolvimento para o país, divergente do 

governo anterior, sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso no período de 

1995 a 1998 e 1999 a 2002. 
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 Dessa maneira, o movimento que instituiu a Recriação da SUDENE iniciou-se 

em 2001, período de sua extinção, e disputou legalmente o retorno da instituição 

que, somente foi consolidado em 2007, após seis anos de persistência, quando a 

entidade foi realmente institucionalizada, tendo início suas atividades somente em 

2008.  

 Diante dos estudos, podemos dizer seguramente que a estratégia de 

desenvolvimento regional do GTI se deu por dentro do Ministério da Integração 

Nacional através do então ministro da época, Ciro Gomes.  

A partir de então, foram iniciados os seminários e fóruns de discussão a nível 

regional e nacional para desenho de seu formato. Também, podemos dizer que em 

virtude da mudança de governo em 2003, altera-se a concepção de 

desenvolvimento e, o GTI formula uma nova proposta de desenvolvimento, distinta 

da concepção do governo anterior.  

 Atualmente, baseia-se em outro estilo de intervenção do Estado na economia 

e, portanto, se vale de um novo modelo de desenvolvimento, o novo 

desenvolvimentismo. 

 Dessa forma, o que se pode verificar no estudo é que a repercussão da 

recriação da SUDENE em 2003, não correspondeu de igual maneira aos estímulos 

políticos da proposta dos anos 1950.  Assim como são distintas as formas de 

teorização entre as duas propostas sobre as políticas de desenvolvimento para 

instituir a SUDENE. 
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3) Diante do modelo desenvolvimentista do GTDN, as políticas de desenvolvimento 

eram definidas a partir do âmbito nacional tendo como base o núcleo regional, que, 

no caso, foi formado a partir do Conselho deliberativo, entre governadores, para 

propor as estratégias de desenvolvimento para a região e se apresentou com ampla 

mobilização nacional. 

 No modelo atual da proposta do GTI, as políticas de desenvolvimento são 

definidas a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) tendo 

por base o envolvimento dos diversos segmentos sociais na tomada de decisão, 

além da formação de Conselho Deliberativo para definir as estratégias das políticas 

de desenvolvimento.  

 

4) Quanto ao movimento social para implantação da política regional, pode-se dizer 

que, na recriação da SUDENE, a proposta do GTI, não obteve uma ampla 

mobilização da sociedade, nacional ou mesmo regional, de igual maneira, da  

proposta desenvolvimentista do GTDN.  

 

5) Ambas visualizam a necessidade de intervenção do Estado na economia, porém, 

de forma distinta. O modelo desenvolvimentista dos anos 1950 sugeria a intervenção 

do Estado diretamente em setores estratégicos como siderurgia, petróleo, minério e 

energia elétrica e o novo modelo desenvolvimentista sugere como intervenção, 

investimentos em infra-estrutura técnica e humana, deixando que os empresários 
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assumam o papel central no processo. A ação do Estado se limita à  financiamentos 

e renuncias fiscais.  

 

6) A industrialização e o mercado interno, fonte de inspiração desenvolvimentista,  

são pontos importante para os neodesenvolvimentistas, porém, para estes, é 

necessário, antes de mais nada, estimular todo processo produtivo, considerando 

especialmente, as cadeias produtivas e os arranjos locais, pontos fundamentais  

para atingir competitividade no mercado, seja ela, em nível mundial, nacional e 

regional.   

 

7)  Em função desses fatos, o novo modelo do GTI se vale das novas teorias sobre 

desenvolvimento baseadas no chamado “novo paradigma do desenvolvimento 

capitalista” e, portanto, os espaços sub-regionais com pouco dinamismo devem ser 

tratados a partir das condições de competitividade, fator fundamental para a inserção 

das regiões socioeconômicas vulneráveis. Além disso, o atual modelo recorre às 

diversas escalas, especialmente, a sub-regional para o tratamento das questões de 

disparidade regional. 

 A inclusão social é o macroobjetivo na proposta do GTI, portanto, é o motivo 

da proposta.  As políticas relacionadas à sustentabilidade e à cultura também, se 

tornam importantes no novo modelo. A erradicação da pobreza, a mobilização e 

partipação política são outras metas a serem atingidas.  Acima de qualquer objetivo, 

      111 



 

 

 

 

é necessário criar oportunidades da inserção da sociedade nordestina na vida 

produtiva.  

 Reconhecidamente na época, o GTDN se valeu de escolhas sobre questões 

de (sub) desenvolvimento econômico entre o Nordeste e o Sudeste e, a escala 

regional seria a mais adequada para o tratamento das disparidades regionais. Então, 

para alavancar o desenvolvimento econômico da região seria necessário 

desenvolver políticas diferenciadas das praticadas, ou seja, a transformação das 

políticas assistencialistas para as de desenvolvimento regional. A industrialização 

seria o ponto-chave para dinamizar o mercado interno nordestino na promoção do 

desenvolvimento social. A questão ambiental não é considerada no documento do 

GTDN. O objetivo final era formar um centro manufatureiro autônomo para dinamizar 

o mercado interno nordestino e com isso, promover a integração produtiva da 

sociedade. 

 Na proposta do GTDN, portanto, fatores como desemprego tornavam-se parte 

da agenda central, em virtude disso, se tornaram fonte de inspiração para as 

políticas praticadas na região. Ao nosso entender, as questões sociais, se revelaram 

parte importante do modelo que, em função do período autoritário, foram diluídas. 

 

8) Enquanto o documento do GTDN sugeria “um conjunto de recomendações 

concretas para encaminhar a solução definitiva do problema nordestino”, o 

documento do GTI “define, antes, os rumos de uma política para a Região”, 

pretendendo ser um instrumento apenas de discussão sobre o papel da nova 

SUDENE em contextos internacional e nacional profundamente modificados”.  
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 Dessa comparação, nota-se uma situação bastante distinta: como dito 

anteriormente, o GTDN detinha base política bem consistente, seu mentor era ligado 

diretamente ao presidente Juscelino Kubistchek; além disso, o apoio político se dava 

à nível nacional e regional (mesmo que o planejamento fosse tecnocrático)  diante 

dos problemas nordestinos que na época se mostravam inversos à euforia do 

crescimento econômico do Sudeste, sendo assim, a própria fase de expansão 

econômica  do país fortaleceu o modelo.  

 Atualmente, o período é distinto e, marcado por forte controle financeiro. A 

proposta de política de desenvolvimento do GTI, em nível de decisão, é submetida 

aos critérios dos diversos segmentos sociais, pois trata-se de um processo  técnico e 

político de negociação. Contudo, a decisão final, cabe ao poder Central.  

 

9) Quanto ao problema agrário, ambas as propostas reconhecem os impasses da 

questão e formulam estratégias para o seu enfrentamento. Considerando a Reforma 

agrária, por exemplo, esta, deverá ser remetida a decisão político-institucional em 

ambas  propostas.  

 

10) Atualmente, para o GTI, o problema regional se insere na idéia de equacionar 

inclusão social, competitividade e desenvolvimento sustentável, pois os problemas 

relacionados à fragmentação espacial refletem o hiato entre a base produtiva e a 

base populacional.  
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 As dificuldades de inserção da economia regional no contexto da economia 

nacional e mundial são levantadas e, o problema persiste em função do reduzido 

nível de produtividade, ou seja, a região mantém um setor agropecuário frágil, assim 

como, deficiência no sistema de ciência e tecnologia. Portanto, são pontos graves 

detectados na proposta como empecilhos para atender seu macroobjetivo, ou seja, a 

inclusão social. Em função disso, a ampliação da base produtiva se torna um 

objetivo-meio do processo. A distribuição de ativos estratégicos (informação, 

tecnologia, treinamento técnico, formação de recursos humanos e outros) serão 

fornecidos e capacitados pelo Estado.  

 A preocupação do GTDN na sua proposta refletia criticamente sobre a política 

assistencialista praticada no Nordeste, já que esta era distinta da política de 

industrialização praticada no Sudeste frente ao programa de substituição das 

importações.  Assim como, refletia sobre a necessidade de criar um mercado 

regional baseado na industrialização, única via para o seu mentor, que juntamente a 

outras mudanças, fortaleceria a dinâmica econômica e social da região e atingiria o 

desenvolvimento econômico. Para tanto, seria necessário transformar toda a 

estrutura produtiva da região: a) transformação da economia agrícola da faixa úmida, 

com vistas a proporcionar uma oferta adequada de alimentos nos centros urbanos, 

cuja industrialização deverá ser intensificada; b) transformação progressiva da 

economia das zonas semi-áridas no sentido de elevar a sua produtividade e torná-la 

mais resistente ao impacto das secas; c) deslocamento da fronteira agrícola do 

Nordeste visando incorporar à economia da região as terras úmidas do hinterland 
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maranhense, que estão em condições de receber os excedentes populacionais 

criados pelareorganização da faixa semi-árida. 

 

11) No GTDN, o conceito de segurança nacional está ligado aos movimentos rurais, 

como, por exemplo, as Ligas camponesas que eram uma realidade – com ou sem 

potencial revolucionário, enquanto que, no final do século XX e século XXI; 

referindo-se ao GTI, não há nada que indique que isso possa acontecer, a não ser 

como possibilidade futura.  

 

 12) Ao mesmo tempo, o contexto atual não apresenta a mesma euforia econômica 

do passado, quando se verificou um período de ampla expansão econômica; 

embora, a atual política econômica tenha alcançado uma relativa estabilidade.  

 

13) Referindo-se ao setor exportador e o mercado interno, tanto a proposta do 

GTDN, quanto a proposta do GTI, reconhecem as dificuldades e importância do 

setor exportador para a região, embora, para o GTDN, o fundamento transformador 

da realidade nordestina seria o mercado interno e, para o GTI, ambos setores  são 

pontos fundamentais da dinâmica regional. 

 Quanto ao mercado interno, ambas as propostas identificam no Nordeste, um 

mercado de proporções, mais com reduzido nível de produtividade em termos 

comparativos ao conjunto do País e das regiões brasileiras mais industrializadas.  
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 Inegavelmente, como convergência ambos os documentos se respaldam na 

intervenção do Estado, logicamente, forma distinta e admitem a persistência das 

desigualdades regionais, assim como além de outros pontos, o crescimento 

econômico ainda é condição fundamental para a transformação da região.  

 

 Enfim, a partir do ano de 2003, o modelo do desenvolvimento brasileiro 

apresenta-se como um novo desenvolvimentismo. 
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