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RESUMO 

 

 

A análise efetuada propõe expressar a trajetória econômica da Região Nordeste desde o 

período em que foi implantado o planejamento econômico de viés desenvolvimentista, com a 

criação do Plano de Metas, até o final do governo Lula, quando o modelo de formulação da 

estratégia de desenvolvimento já havia sido modificado (1956-2010). O trabalho aborda o 

nascimento da estratégia de desenvolvimento regional com a instituição da SUDENE, passa 

pelo aprofundamento do processo de integração nacional e entra na mudança marcada pela 

saída do desenvolvimentismo e pela confirmação da ideologia neoliberal no país. A 

especificidade do estudo encontra-se na presença da segmentação analítica entre a estratégia 

de desenvolvimento regional – como análise central –, a política econômica nacional vigente 

e a conjuntura internacional – tidas aqui como secundárias, porém, necessárias. A questão 

repousa em saber se as estratégias de desenvolvimento direcionadas para a Região Nordeste 

foram capazes de modificar sua estrutura econômica e impulsionar seu crescimento. Pelo uso 

do método dedutivo, de uma pesquisa histórica e de uma revisão literária, edifica-se a 

hipótese de que no Nordeste houve diversificação da estrutura produtiva e desconcentração 

regional quando existiam políticas de desenvolvimento regional associadas ou derivadas da 

política de desenvolvimento nacional. Os resultados expressaram o crescimento da região 

(produto per capita) em todo o período, porém, a participação da produção da região na 

produção nacional manteve-se praticamente inalterada. Deste modo, conclui-se que a 

estratégia de desenvolvimento regional não foi capaz de retirar a região da condição de 

subdesenvolvida. 

 

Palavras-chaves: Nordeste. Política econômica. Estratégia de desenvolvimento regional. 

Planejamento econômico.  
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ABSTRACT 

 

 

The analysis proposes economic trajectory in the Northeast region from the period in which it 

was deployed the economic planning development, with the creation of the “Plano de Metas”, 

up to the end of the Lula Government, when the formulation of model development strategy 

had already been modified (1956-2010). The work discusses the formation of a regional 

development strategy with the institution of SUDENE, passes through the deepening of the 

process of national integration and enters the change marked by the developmental process 

and the confirmation of the neoliberal ideology in the country. The specificity of the study lies 

in the presence of analytic division between the regional development strategy – as central 

analysis -, national economic policy in force and the international situation-taken, here as 

secondary, however, required. The question lies in whether development strategies directed to 

the northeastern region were able to change its economic structure and provide its growth. By 

using the deductive method, related to a historical research and literature review, builds the 

hypothesis that in the Northeast occurred diversification of the productive structure and 

regional disintegration when there were regional development policies associated or derived 

from national development policy. The results expressed the growing region (product per 

capita) throughout the period; however, the participation of the region's production on 

domestic production remained nearly unchanged. Thus, it is concluded that the strategy of 

regional development was not able to take away the region of the undeveloped condition. 

 

Keywords: Northeast. Economic policy. Regional development strategy. Economic planning.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se propõe a desenvolver uma análise que articula planejamento 

econômico, crescimento regional e cenário externo vigente. De maneira específica, propõe 

analisar a dinâmica da economia da Região Nordeste durante o período 1956/2010.  

A Região Nordeste é até os dias de hoje caracterizada como atrasada 

economicamente em relação à região dinâmica do país – Sudeste. As raízes deste atraso 

econômico relativo tinham fundamento tanto na questão climática da seca quanto na ausência 

do funcionamento de atividades produtivas, com potencial para gerar dinâmica ao sistema 

econômico, capazes de determinar o crescimento. Devido em grande parcela a este último 

ponto, a economia nordestina apresentou significativa dependência externa, seja ela inter-

regional ou internacional.  

A experiência brasileira de planejamento econômico abarca tanto os planos nacionais 

quanto as estratégias de desenvolvimento regional. Tal experiência apresentou seu primeiro 

processo construído de maneira formal, sistematizada e direcionada em 1956, com o Plano de 

Metas executado pelo presidente Juscelino Kubitschek. A partir daí, vieram outros planos que 

ora eram de desenvolvimento, ora eram voltados à estabilização da economia.  

Na década de 1970, os planos de desenvolvimento foram pensados e implementados 

de maneira centralizada, sendo o governo federal o principal articulador, condutor, 

financiador e executor tanto da política econômica quanto da estratégia de desenvolvimento 

regional. Havia embutida a necessidade do aprofundamento da integração regional em curso 

no Brasil. O país ainda se deparou com a Crise do Petróleo em 1973 que, transparecendo a 

dependência brasileira de recursos energéticos, constituiu-se em “mola” propulsora para a 

instituição das diretrizes e metas do II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Por outro lado, após a década de 1960, o planejamento regional deu lugar ao 

planejamento nacional, provocando a perda de alguns mecanismos de atuação dos entes de 

desenvolvimento regional, como os da SUDENE.  

Em um período marcado pela dominância dos planos de estabilização na economia 

brasileira (década de 1980), surgiu no mundo o neoliberalismo econômico, sinônimo de 

abertura comercial e financeira e de sobreposição das forças de mercado frente à intervenção 

estatal na economia. Foi adotando este tipo de regime econômico que ocorreram diversos 

transtornos e poucos benefícios ao sistema econômico brasileiro. 

A partir da segunda metade da década de 1990, analisa-se paralelamente os governos 

de Fernando Henrique Cardoso e de Lula. O primeiro foi responsável pela promoção de uma 
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nova estratégia de desenvolvimento regional para o Nordeste, calcada em políticas setoriais 

que procuraram incentivar atividades com maior potencial de ganhos competitivos, como a 

fruticultura irrigada e o turismo. No governo Lula tentou-se mudar a estratégia para o 

crescimento da Região Nordeste, todavia, sem a pujança necessária para gestar novas frentes 

de expansão, como ocorrido durante a segunda metade da década de 1970.  

No período estudado (1956-2010), notar-se-á modificações estruturais impulsionadas 

pelo Estado, principalmente sob influência do planejamento, que desencadearam uma 

trajetória econômica no Nordeste pautada em um significativo processo de integração 

produtiva da região com outros espaços econômicos e no crescimento da renda per capita 

que, para Prebisch (1949, p. 116), é o promotor do crescimento econômico em economias 

subdesenvolvidas, como as dos países da América Latina.  

Dada a necessidade de inversões para uma região atrasada, torna-se importante 

entender a influência do planejamento para a configuração econômica que se formou no 

Nordeste, potencializando atividades produtivas antes débeis ou inexistentes. Com apoio nesta 

justificativa, formula-se a seguinte pergunta de partida: os planos ou estratégias de 

desenvolvimento, tanto nacionais quanto regionais, executados no período analisado, foram 

capazes de modificar a estrutura produtiva e promover o crescimento econômico da Região 

Nordeste?  

Para responder a pergunta adota-se como modelo fundamental de análise a 

abordagem centro-periferia nos moldes conceituais do pensamento estruturalista da CEPAL, 

em que “consideram-se centros as economias em que penetram primeiro as técnicas 

capitalistas de produção. A periferia está constituída pelas economias cuja produção 

permanece inicialmente atrasada, do ponto de vista tecnológico e organizativo” 

(RODRÍGUEZ, 1981, p. 37).  

Segundo Prebisch (1949, p. 71), para a América Latina coube, na divisão 

internacional do trabalho vigente até a década de 1950, o conceito de periferia, pois o espaço 

produzia alimentos e matérias-primas que eram exportadas para os grandes centros 

industriais, e importava, destes centros, bens manufaturados. A relação econômica entre os 

países do centro e da periferia promove a deterioração dos preços dos produtos primários da 

periferia frente aos preços das manufaturas do centro, pois: 

Durante as fases de auge, os preços primários aumentam mais do que os 

preços industriais, porém baixam mais nas fases de declínio. E essa baixa é 

tão maior que os preços dos produtos de exportação da periferia perdem, 

durante as fases de contração, mais do que haviam ganho nas fases de auge. 

Dessas variações conjunturais resulta a tendência à deterioração a longo 
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prazo dos termos de intercâmbio. Esse comportamento dos preços e a 

tendência que dele deriva são influenciados pela maior capacidade da força 

de trabalho dos países centrais para conseguir aumentos salariais ou evitar 

sua compressão – capacidade essa que se deve a sua maior organização 

sindical. (RODRÍGUEZ, 1981, p. 41). 

A disparidade de renda entre os países de cada grupo se devia, como afirma 

Rodríguez (1981, p. 38), ao fato dos incrementos da produtividade do trabalho – consequência 

da incorporação do progresso técnico ao processo produtivo – serem mais intensos na 

indústria do centro do que nos setores primário-exportadores da periferia. 

O modelo centro-periferia será aqui utilizado para abordar o contexto regional, uma 

vez que “haveria entre o Centro-Sul e o Nordeste uma relação típica de centro (produtor de 

bens industrializados) e periferia (produtora de bens primários). Tal relação estaria baseada 

em uma deterioração dos termos de troca” (CARVALHO, 2008a, p. 28). Como afirma Santos 

(2012, p. 99), o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste (GTDN), que demonstrou a necessidade de industrialização no Nordeste como 

instrumento de desenvolvimento regional, baseou-se na transferência de argumentos da 

estrutura das relações econômicas do modelo centro-periferia no âmbito das nações para o 

âmbito regional.  

Além disso, é indispensável uma observação que mostre como se deu a atuação da 

SUDENE, principal órgão estatal na preocupação com a redução do hiato econômico entre a 

Região Nordeste e o polo dinâmico do país. Em um primeiro momento, a presença da 

entidade no planejamento foi primordial, atuando fortemente na elaboração de medidas e na 

tomada de decisão, constituindo o principal ente do crescimento nordestino.  

Inicialmente, as medidas de política econômica embutidas nos planos de 

desenvolvimento nacionais e regionais causaram avanços na formação da estrutura econômica 

da Região Nordeste. Contudo, estas modificações não foram suficientes para determinar, de 

maneira autônoma1, o desenvolvimento sustentado do capital na região em longo prazo. De tal 

modo, a hipótese é sintetizada: os propósitos da diversificação da estrutura produtiva e da 

desconcentração regional foram bem sucedidos quanto à promoção do crescimento 

econômico quando existiam políticas de desenvolvimento regional para levá-los adiante. 

A abordagem utilizada é a do método dedutivo, pois parte-se da análise de políticas 

econômicas e estratégias de desenvolvimento regional em abrangência geral, para, em 

seguida, abordar sua influência na Região Nordeste. O trabalho é ainda qualitativo e histórico, 

                                                 
1
 O conceito de autonomia econômica aqui utilizado foi elaborado por GTDN (1959, p. 35) e baseia-se no 

crescimento econômico apoiado na própria demanda interna.  
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pois trata de um fenômeno já ocorrido. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos, periódicos, vídeos e sites para o entendimento sobre os governos estudados, os planos 

e programas executados, suas especificidades e consequências para a economia regional. 

Examinar a trajetória da economia nordestina à luz da existência ou não de políticas 

de desenvolvimento regional no período 1956-2010 é o objetivo geral do trabalho. 

Por sua vez, os objetivos específicos são: demonstrar a atuação da SUDENE no 

comando do planejamento regional na década de 1960; observar o comportamento da 

economia nordestina tanto no período de vigência e maturação dos investimentos dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento quanto durante os primeiros anos de vigência da ideologia 

neoliberal no Brasil; analisar a influência dos planos setoriais de Fernando Henrique Cardoso 

e dos programas de crescimento de Lula na dinâmica da economia do Nordeste. 

Afora esta introdução, no segundo capítulo é estudado o período que constitui o 

início do planejamento econômico no país visando promover o desenvolvimento econômico. 

Observar-se-á também o nascimento e a atuação da principal instituição responsável pela 

promoção de estratégias de crescimento econômico no Nordeste, a SUDENE, destacando seu 

momento áureo e sua decadência frente à centralização do planejamento na região.  

O capítulo 3 aborda o período de instituição dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento e de suas consequências, sobretudo a do II PND, na dinâmica econômica e 

na estrutura produtiva da Região Nordeste. Ainda tratará da absorção da ideologia neoliberal 

no Brasil, destacando a implementação de políticas de cunho setorial na região.  

No capítulo 4, serão apreciados os governos FHC e Lula, mostrando as políticas 

econômicas implementadas por ambos no Nordeste, destacando suas especificidades, 

principais ações e consequências em termos de estrutura produtiva e inserção internacional 

para a região. Na última seção são tecidas as considerações finais. 
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2. A QUESTÃO REGIONAL NORDESTINA NO PERÍODO 1956/1970 

O Brasil viveu no século XX um período de significativas transformações no campo 

econômico, com o início, a partir da década de 1930, de um processo de industrialização que 

articulou seus espaços econômicos em torno de uma integração produtiva2. Como aponta 

Guimarães Neto (1986, p. 112), ocorreu a consolidação da posição hegemônica do capital 

produtivo industrial no Sudeste, com esta região concentrando, sobretudo no estado de São 

Paulo, a produção industrial, o que acentuou as disparidades econômicas regionais. 

No campo das ideias econômicas, o século XX apresentou novidades com a 

contestação da ordem liberal, que sofreu “um duro golpe, em consequência da crise de 1929” 

(TEIXEIRA e GENTIL, 2010, p. 18), com a publicação da Teoria Geral por Keynes (1936). 

No Pós II Guerra, emergiu um campo de conhecimento reunindo as teorias de 

desenvolvimento, das quais se derivou a ideologia do desenvolvimentismo. Segundo 

Bielschowsky (2009), esta ideologia defendia a participação do Estado como condutor do 

desenvolvimento de países subdesenvolvidos através do desenho e implementação de 

estratégias e políticas econômicas. 

Fiori (2012) aponta que o desenvolvimentismo possuía três matrizes teóricas bem 

definidas: a teoria weberiana da modernização, que dava ênfase ao papel das instituições, da 

eficiência do planejamento e da execução de ações de política econômica no processo de 

desenvolvimento do sistema de produção; a teoria estruturalista da Comissão Econômica para 

a América Latina (CEPAL), que tratava a relação de um centro (produtor de bens 

manufaturados e com alto valor agregado) com uma periferia (produtora de matérias-primas e 

com baixo valor agregado), ocasionando trocas desiguais de comércio; e a teoria marxista da 

revolução democrática que conferia função decisiva ao processo de industrialização para o 

desenvolvimento da nação. 

Das matrizes teóricas do desenvolvimentismo, foi a estruturalista cepalina que mais 

se difundiu no Brasil, especialmente, pela influência das ideias de Celso Furtado. A CEPAL 

acreditava que o conceito de “desenvolvimento econômico se expressava no aumento do bem-

estar material, normalmente refletido pela elevação da renda real por habitante e condicionado 

pelo crescimento da produtividade média do trabalho” (RODRÍGUEZ, 1981, p. 36).   

Para Prebisch (1952, p. 196), os países da América Latina – que tinham suas 

dinâmicas econômicas dependentes da exportação de matérias-primas – deveriam promover a 

                                                 
2
 Conceito elaborado por Francisco de Oliveira e aprimorado por Guimarães Neto (1986). Para este autor, a 

integração produtiva implica em profundas transformações nas relações sociais, derivadas da transferência de 

capital produtivo de uma região para outra, em que ambas passam a fazer parte de um mesmo sistema produtivo. 
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industrialização como meio de absorver o excedente da força de trabalho das atividades 

exportadoras (que nos momentos cíclicos de crise geravam divisas insuficientes para o 

suprimento das importações necessárias3, ocasionando restrição externa ao desenvolvimento 

econômico). Assim, se elevaria tanto a produção substitutiva interna quanto a renda global e, 

por conseguinte, a renda per capita. Para ele, “a política anticíclica é um complemento 

indispensável da política de desenvolvimento econômico a longo prazo, pois a indústria faz 

com que se evidencie a vulnerabilidade da periferia às flutuações do centro” (PREBISCH, 

1949, p. 135). 

Segundo afirma Rodríguez (1981, p. 49), os primeiros documentos da CEPAL 

colocavam grande ênfase no planejamento como instrumento para levar adiante o processo de 

industrialização nos países subdesenvolvidos. O estruturalismo cepalino foi uma adaptação, 

não apenas para as condições regionais da América Latina, mas, principalmente, para a 

problemática do subdesenvolvimento. 

Na década de 1940, surgiu no Brasil o pacto da nacional-burguesia que criticava a 

especialização da economia brasileira como agrário-exportadora. Este pacto surgiu no 

governo de Getúlio Vargas e foi seguido pelo governo de Juscelino Kubitschek, sendo 

composto pela “burguesia industrial nacional, as classes médias técnicas (os tecnoburocratas) 

e os trabalhadores urbanos, além de frações substituidoras de importação da velha oligarquia” 

(BRESSER PEREIRA, 1997, p. 5), colocando o Brasil no caminho da industrialização e 

gerando transformação no modo de elaboração e na condução da política econômica nacional. 

No governo de Kubitschek foi elaborado o Plano de Metas, com o intuito de 

promover transformações estruturais na economia brasileira visando alcançar o 

desenvolvimento econômico por meio da implantação da cultura do planejamento 

governamental. A construção de Brasília foi um meio de promover a integração nacional e a 

abertura da economia às empresas multinacionais foi necessária já que “o Estado deveria, 

também, captar e orientar recursos financeiros para o investimento induzido, tarefa na qual a 

ajuda externa teria um papel a cumprir” (RIBEIRO, 2006, p. 159). Com isto, afirmou-se uma 

transição ideológica baseada no pensamento econômico desenvolvimentista, que veio 

sustentar a política econômica no país durante praticamente meio quarto de século, com 

capacidade para se sobrepor ao liberalismo econômico, que mostrou-se inadequado para a 

resolução dos problemas socioeconômicos da periferia. 

                                                 
3
 “Formadas por produtos indispensáveis para atingir o máximo de empregos com o mínimo de exportações e, 

por sua vez, assegurar o atendimento às necessidades correntes” (PREBISCH, 1949, p. 127). 
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Foi no final da década de 1950 que surgiu a primeira estratégia de desenvolvimento 

regional com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 

Apoiada no ideário cepalino, a instituição foi encarregada, com base em Carvalho (2001, p. 

43), de corrigir as desigualdades espaciais causadas pelo processo de industrialização e de 

promover o crescimento e o desenvolvimento econômico da região geográfica mais 

necessitada de inversões produtivas naquele momento no Brasil, a Região Nordeste. 

Como fato externo de grande proporção na década de 1950, vislumbrou-se a 

conjuntura marcada pela ascensão da Guerra Fria. No caso do Brasil, a aproximação se deu 

com os Estados Unidos, marcando um período de cooperação econômica que refletiu a baixa 

influência do país no cenário internacional. Desse modo, o país não obteve níveis de 

financiamento como os direcionados via Plano Marshall para a reconstrução dos países 

europeus, tampouco concessões como as obtidas no comércio internacional por países que 

estavam localizados em posições estratégicas no confronto da Guerra Fria. 

2.1 A IDEOLOGIA DESENVOLVIMENTISTA E O PLANO DE METAS 

O pensamento desenvolvimentista se tornou base para a ação econômica após a 

ocorrência da Grande Depressão, contendo, inclusive, elementos importantes do 

Keynesianismo implantado nos países centrais (uma doutrina ativista que preconizava a ação 

do Estado na promoção e sustentação do pleno emprego, em virtude das falhas de mercado, 

além de defender a incerteza, a não-neutralidade da moeda, a instabilidade das expectativas e 

a influência da política monetária nas variáveis reais da economia4).  

Para o Brasil, o desenvolvimentismo foi tido como o “projeto de industrialização 

integral como via de superação do subdesenvolvimento, conduzido pelo Estado” 

(BIELSCHOWSKY, 2011, p. 15). Assim, o processo de industrialização, “a partir dos anos 

1930, deu-se com forte intervenção do Estado no papel de planejador, orientador, financiador, 

regulador das atividades econômicas, produtor direto e agente da manutenção da ordem 

social” (TEIXEIRA e GENTIL, 2010, p. 23). 

Como aponta Bielschowsky (2011, p. 16 e 17), durante o amadurecimento do 

exercício do pensamento desenvolvimentista no Brasil (1945 a 1955), destacaram-se três 

correntes: a do setor privado, que tinha como principal expoente Roberto Simonsen; a do setor 

público não nacionalista, representada por Roberto Campos, que propugnava que o processo 

de industrialização absorveria o progresso técnico e que o capital estrangeiro teria função de 

                                                 
4
 CARVALHO, 2008b, p. 571. 
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destaque nisso. Além disso, tinha a visão geral de que o ataque aos pontos de estrangulamento 

do sistema econômico era que gerava o crescimento; e a do setor público nacionalista, que 

“considerava essencial que o processo decisório sobre a locação de recursos no Brasil ficasse 

nas mãos de agentes nacionais, fossem eles estatais ou privados” (BIELSCHOWSKY, 2011, 

p. 18). Celso Furtado foi o principal ícone desta última corrente. 

Grande defensor da industrialização, Roberto Simonsen, segundo Teixeira e Gentil 

(2010, p. 15), afirmava que o auxílio do Estado era fundamental para o êxito do projeto de 

industrialização, uma vez que, para se alcançar o desenvolvimento, o protecionismo e o 

planejamento econômico seriam mecanismos indispensáveis.  

Todavia, em qualquer época, o nascimento do processo de industrialização é 

dependente da estrutura agrícola, pois esta serve como ofertante de insumos e alimentos para 

aquele, sendo que, para isto, “as instalações básicas de transporte, energia, abastecimento de 

água – o chamado capital fixo social – devem ser supridas em quantidade para suportar e 

estimular o crescimento da indústria” (HIRSCHMAN, 1961, p. 84).  

No início da década de 1950, o país finalizou o período de sua industrialização 

restringida5 e iniciou sua industrialização pesada (baseada na constituição do setor de bens de 

capital), por isto era importante que fossem realizados investimentos em infraestrutura. Em 

1956, no governo de Juscelino Kubitschek, nasceu o Plano de Metas que “representou uma 

iniciativa fundamental do Estado brasileiro para acelerar o processo de acumulação e 

consolidar o capitalismo industrial como seu eixo fundamental” (RABELO, 2002, p. 54), 

inaugurando a cultura do Estado planejador no seio do capitalismo brasileiro. O Plano de 

Metas, de acordo com Bielschowsky (2009), foi influenciado pelas ideias de Roberto Campos 

(setor público não nacionalista), pois partiu de um diagnóstico sobre os pontos de 

estrangulamento da economia nacional. 

As diretrizes do Plano de Metas visaram fortalecer os setores de energia, de gêneros 

alimentícios, educação, transportes e indústrias de base, sendo que em termos de urgência nos 

investimentos, três destes (energia, transportes e alimentos) destacaram-se, pois constituíam 

os principais pontos de estrangulamento da economia. Ademais, estes são os setores que, 

segundo Albert Hirschman (1961), compõem o capital fixo social de uma economia e devem 

ser os primeiros a receberem investimentos para, em seguida, se criar e fortalecer as 

atividades diretamente produtivas. 

                                                 
5 Primeira etapa do desenvolvimento industrial brasileiro, onde ocorreu a “impossibilidade de constituir 

internamente o departamento produtor de bens de capital” (TEIXEIRA e GENTIL, 2010, p. 23). O conceito de 

industrialização restringida foi elaborado por João Manuel Cardoso de Mello, em sua obra O capitalismo tardio 

de 1982. 



20 

 

 

Em termos específicos, quanto à indústria, a diretriz que norteou as ações do Plano 

de Metas foi a de estimular o setor mais necessitado de investimentos que, no caso, era o de 

bens de capital, até então incipiente na composição industrial brasileira. Tal estímulo 

efetivou-se a partir do “estabelecimento de metas de nacionalização da indústria nacional de 

transporte, em especial a automobilística, estipulada em 90% para 1960” (RABELO, 2002, p. 

49). O setor de transportes era tido como um ponto de fundamental importância para o 

crescimento industrial do país já que, uma vez funcionando de maneira eficaz, reduziria 

custos produtivos ao aprimorar o sistema logístico. No setor pretendeu-se, segundo Rabelo 

(2002, p. 49), reequipar e modernizar os sistemas ferroviário, rodoviário e portuário. 

Conforme aponta BNDES (1996, p. 78-79), os órgãos responsáveis por dirigir o 

Plano de Metas foram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) – o agente 

financiador das obras – e o Conselho de Desenvolvimento – criado logo após a posse de 

Kubitschek e composto por todos os ministros, pelos presidentes do Banco do Brasil e do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e pelos chefes dos Gabinetes Civil e Militar. 

Estes órgãos teriam o papel de atuar conjuntamente na aprovação de concessões dos tipos de 

incentivos previstos e mobilizar a administração pública para a implementação de decisões. O 

BNDE tinha a função de controlar os meios de financiamento, de distribuir os recursos e 

constituir garantias para os financiamentos privados, sobretudo os externos. Outros órgãos já 

existentes atuaram como auxiliares, como o Banco do Brasil, via Carteira de Comércio 

Exterior (CACEX) e a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC).  

Com metas grandiosas, pode-se afirmar que houve sucesso, mesmo não alcançando 

todos os resultados esperados. Os dados da tabela 1 mostram que durante o período em que 

vigorou a estratégia, o país alcançou níveis elevados de crescimento econômico e de 

crescimento do produto industrial, alcançando seu auge, em ambos, no ano de 1958. 

                                                       Tabela 1 

Brasil: Evolução do produto e da produção industrial (%) – 1955/1961  

Ano PIB Produção industrial 

1955 8,8 11,1 

1956 2,7 5,5 

1957 7,7 5,4 

1958 10,8 16,8 

1959 9,8 12,9 

1960 9,4 10,6 

1961 8,6 11,1 
Fonte: ABREU, 1990. Anexo Estatístico apud RABELO, 2002, p. 54. 
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Entre 1955 e 1961, a economia apresentou uma taxa média anual de crescimento de 

8,26%, atingindo o maior percentual, 10,8%, em 1958. Houve também, segundo Rabelo 

(2002), rápido aumento da participação da indústria no PIB, que passou dos 20,4% em 1955 

para cerca de 25,6% em 1960.  

Sobre o êxito do Plano de Metas, há de se levar em consideração o fato de ter sido 

uma primeira experiência, passível de falhas de elaboração e de execução. A estratégia 

privilegiou bastante a Região Sudeste, através da instalação de filiais de empresas 

multinacionais, sobretudo no ramo automobilístico.  

Quanto ao cenário externo, constata-se que, ao final da Segunda Guerra Mundial, 

duas nações – Estados Unidos e União Soviética – saíram fortalecidas econômica, militar e 

tecnologicamente do confronto. A aproximação brasileira, no contexto bipolar da Guerra Fria, 

tendeu para o lado capitalista, ou seja, para com os Estados Unidos. De início, no Brasil, foi 

criada a “Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, um marco na história do planejamento 

estatal brasileiro e que ajudou a criar um ambiente intelectual no qual era defensável a ideia 

do papel decisivo do setor público na construção da nação” (RIBEIRO, 2006, p. 154).  

No final da década de 1950, o Brasil enfrentava um período conturbado, 

especialmente pela exposição das disparidades regionais existentes, dada a concentração do 

processo de industrialização na Região Sudeste. A Região Nordeste era na época um espaço 

geográfico carente de investimentos, sendo, por isto, a que mais reivindicava inversões em 

sua estrutura produtiva como meio de elevar o nível de bem-estar de sua população. Ademais, 

constata-se que “a disparidade de nível de renda existente entre o Nordeste e o Centro-Sul do 

país, constituía o mais grave problema a enfrentar naquela etapa do desenvolvimento 

nacional” (GTDN, 1959, p. 9).  

Para os governantes americanos, de acordo com Ribeiro (2006), o Nordeste brasileiro 

era considerado a região com maior potencial de aproximação com a ideologia comunista, 

pela ocorrência de movimentos sociais de destaque, como o das Ligas Camponesas, e pelo 

descontentamento com a política econômica adotada, o que indicava que uma revolta popular 

estava prestes a estourar.  

Como mecanismo para firmar sua posição na América do Sul e evitar o crescimento 

da influência soviética, o Estado norte-americano instituiu a estratégia Aliança para o 

Progresso, que atingiu em maior parte o Brasil. Em 1961, em Punta del Este, nasceu o 

programa, que ordenou tanto o Brasil quanto os demais países incentivados a “formularem 

planos de desenvolvimento nacionais, implementarem projetos conforme estes planos e 
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adequarem os seus esforços de desenvolvimento à estrutura geral delineada pela ajuda 

americana” (RIBEIRO, 2006, p. 158).  

2.2 A ATUAÇÃO DA SUDENE NO PLANEJAMENTO REGIONAL E A DINÂMICA DA 

ECONOMIA DO NORDESTE  

É comum, segundo Hirschman (1961), que em um território vasto e heterogêneo, o 

espaço econômico que possua o maior nível de acumulação de capital, de produtividade do 

trabalho e de progresso técnico predomine sobre outros espaços permeados por débeis 

relações sociais de produção, pouco articulados e, assim, com baixo dinamismo econômico. 

Deste modo, o espaço mais desenvolvido tende a transferir sua forma particular de sistema de 

produção aos espaços incipientes. 

No Pós Guerra, as nações passaram a se preocupar cada vez mais com a questão das 

desigualdades existentes entre seus espaços econômicos, com o pensamento de não 

marginalizar nenhum destes, pois, caso isto ocorresse, estariam abertos à insurgência de 

conflitos sociais como consequência do desequilíbrio socioeconômico. No Brasil, no início da 

década de 1950, distintas contradições estavam postas no âmbito do sistema econômico, entre 

elas, a forte concentração econômica que havia na Região Sudeste, especialmente no estado 

de São Paulo.  

A conjuntura existente em termos de sustentação econômica nas regiões era que 

quando a “expansão do sistema capitalista no Brasil tinha seu locus na Região Centro-Sul, 

comandada por São Paulo, o ciclo tomara espacialmente a forma de destruição das economias 

regionais” (OLIVEIRA, 1981, p. 75). A economia nordestina perdia peso relativamente ao 

Centro-Sul, com sua situação agravada nos períodos de seca. 

Então, o Estado deslocou para a região nordestina parte de suas ações na tentativa de 

elaborar um tipo de política que possibilitasse iniciar um processo de desenvolvimento. 

Todavia, custou a encontrar uma solução que não se relacionasse com o problema das secas e 

não conseguiu conter o surgimento de novas demandas e conflitos sociais na região, sendo 

que a saída encontrada “para enfrentar esse dilema foi o planejamento: a decisão de planejar, 

portanto, resultou da percepção da dinâmica do sistema político” (LAFER, 1987, p. 34). 

Celso Furtado foi o grande mentor da necessidade de intervenção estatal planejada na 

região. Eram os desajustes regionais que justificavam, para ele, a implementação do 

planejamento econômico, pois seria “uma forma de reposição transformada e ampliada dos 

pressupostos da produção, implicando transformação qualitativa do excedente social quando 
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da sua reposição ao processo produtivo” (VIDAL, 2010, p. 90). Assim, em meio a todo esse 

contexto, nasceu a SUDENE “criada em 1959, pela lei nº 3.692, de 15 de dezembro do 

mesmo ano, do Congresso Nacional, emanada de projeto do Executivo da União” 

(OLIVEIRA, 1981, p. 115). O órgão é considerado um marco na estratégia estatal de 

promoção do desenvolvimento regional no país, tendo papel decisivo na evolução da estrutura 

econômica da Região Nordeste. 

A visão que tinha a SUDENE sobre o Nordeste era semelhante a que tinha a CEPAL 

acerca da América Latina, como “uma área deprimida e periférica, porém integrada 

nacionalmente a um centro econômico dominante, no caso a Região Sudeste, fundado em uma 

base industrial relativamente consolidada pelo processo de substituição de importações 

desdobrado desde a década de 1930” (SANTOS, 2012, p. 107). Assim como na abordagem 

feita por Prebisch (1949, p. 109) acerca da América Latina, a produtividade da economia 

nordestina era muito baixa, pois sofria de insuficiência de capital. Por sua vez, a pequena 

margem de poupança era a causa desta insuficiência de capital. 

Para que o círculo vicioso da baixa produtividade fosse rompido, o caminho 

orientado por Prebisch (1949, p. 89) para a América Latina (e que se adequava ao Nordeste) 

foi o da industrialização, pois, assim, aumentar-se-ia a produtividade, permitindo a formação 

de poupança própria suficiente para substituir o capital estrangeiro, possibilitando o 

crescimento de maneira autônoma. Além do mais, como afirma Santos (2012, p. 110), no 

Nordeste a industrialização também seria necessária porque os elementos existentes para a 

promoção da evolução da dinâmica econômica – o setor exportador e o setor estatal via 

sistema tributário – mostravam-se insuficientes. 

A instituição da SUDENE foi apoiada pelos Estados Unidos, uma vez que após 

“muitas reuniões e um encontro entre Kennedy e Celso Furtado em Washington, decidiu-se 

que o governo americano apoiaria o Plano Diretor da Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste” (RIBEIRO, 2006, p. 162). 

Através de concessões de recursos, aprovações de projetos e atração de unidades 

produtivas, a superintendência impulsionou o crescimento da região, modificando sua 

estrutura produtiva e inserindo-a num novo patamar na divisão social do trabalho. Porém, 

sofreu com a existência de falhas que vieram a comprometer sua eficiência e seus resultados, 

principalmente no espectro político, ocasionando seu esvaziamento no planejamento. Assim 

sendo, o contexto regional foi importante para motivar a iniciativa de se pensar no 

planejamento como instrumento de mudança estrutural da economia. 
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2.2.1 A necessidade do planejamento regional no Nordeste 

Até o surgimento da SUDENE, como afirma Oliveira (1981), a atividade econômica 

nordestina foi dominada pelo setor primário, caracterizado pela perpetuação de monoculturas, 

como a da cana-de-açúcar e a do algodão, além da presença da pecuária como atividade 

complementar. Notava-se uma pequena participação do setor industrial com a presença do 

parque têxtil que passou a existir dada a conveniência da oferta do algodão como matéria-

prima. 

A economia da Região Nordeste, que já tinha sido o principal locus econômico do 

país, no período do ciclo açucareiro, encontrava-se em contínuo declínio, dominado por uma 

estrutura oligárquica que ao priorizar os seus interesses mantinha o sistema econômico 

edificado em arcaicas relações sociais de produção, determinadas, de acordo com GTDN 

(1959, p. 50), pela grande concentração de renda e pelo baixo nível da massa de salários 

pagos, características da economia açucareira. Este tipo de dominância caracterizou o 

Nordeste como sendo um espaço “onde as estruturas sociais dominantes de acumulação são 

um obstáculo às mudanças econômicas e sociais ou são inadequados para a difusão do 

progresso técnico” (MEDEIROS, 2012, p. 4). 

Atrelado ao interesse da classe dominante, “considera-se a intervenção do Estado no 

combate às secas, como a primeira manifestação do planejamento da atividade governamental 

para resolver os problemas da economia regional” (OLIVEIRA, 1981, p. 50). Pela barreira 

posta pelas oligarquias nordestinas (do atendimento de seus interesses através da cooptação 

do próprio Estado) que passa o entendimento da ausência do ente público em gerir e promover 

atividades que fizessem a região crescer. 

De acordo com GTDN (1959, p. 16), a disparidade de renda existente entre o 

Nordeste e o Centro-Sul era maior que a diferença de renda entre o Centro-Sul e a média dos 

países industrializados da Europa Ocidental. Em 1956, a renda per capita do Nordeste foi 

equivalente a somente 36,3% da renda do Centro-Sul (tabela 2). O baixo nível da renda do 

Nordeste era consequência “da escassez relativa do fator terra e da menor acumulação de 

capital” (GTDN, 1959, p. 17).  

Se considerarmos a divisão geográfica da época, onde a Região Sudeste estava 

incorporada na região denominada de Centro-Sul (em termos da divisão geográfica atual 

corresponde às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul), a Região Nordeste encontrava-se 

bastante atrasada em termos de renda no ano de 1956 tanto em relação ao país quanto em 
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relação ao centro dinâmico da economia (Centro-Sul). Só isto era suficiente para justificar a 

necessidade de intervenção econômica na região que buscasse melhorar esse indicador. 

 

                                                          Tabela 2 

Renda das principais regiões do país em 1956 (milhões de US$) 

Região Renda total  Renda per capita  

Norte 440,9 111 

Nordeste 1.802,5 96 

Centro-Sul 11.232,8 303 

Brasil 13.476,2 224 

Fonte: VERAS, 1993, p. 135. Modificada pelo autor. 

 

Percebe-se na tabela 3 que o indicador de crescimento do setor industrial no principal 

estado do Sudeste, São Paulo, foi bem maior que o da indústria nordestina. Ressalte-se que a 

indústria paulista foi fortemente incentivada, principalmente com a ocorrência dos 

investimentos contidos no Plano de Metas. Dados de GTDN (1959, p. 52) mostram que a 

participação da produção industrial do Nordeste na produção industrial brasileira foi de 9% 

em 1956. 

                                                      Tabela 3 

Nordeste e São Paulo: Taxas médias anuais de crescimento da indústria (%) –        

1949/59  

Nordeste (A) São Paulo (B) B/A 

6,3 10,8 1,7 
Fonte: CANO, 1985, p. 85-86 apud GUIMARÃES NETO, 1986, p. 121. Modificada pelo autor. 

 

No governo de Juscelino Kubitschek foi criado o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) e a partir de seu relatório surgiu a SUDENE, a 

intervenção planejada do Estado no Nordeste, que via a industrialização como meio (dada a 

condição de escassez da oferta de terras na região6) para o alcance de certo grau de 

desenvolvimento que possibilitasse “gerar emprego, criar uma classe dirigente nova, imbuída 

do espírito de desenvolvimento, e fixar os capitais formados em outras atividades 

econômicas” (GTDN, 1959, p. 12).  

                                                 
6
 GTDN, 1959, p. 51. 
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Esta ação pioneira do planejamento regional, concebida de forma lógica e em um 

contexto conflituoso, foi o principal meio utilizado pelo Estado para dirigir o crescimento 

econômico, promover a melhoria das condições de vida do povo nordestino e diminuir a 

divergência econômica desta região para com o centro dinâmico.  

2.2.2 O início e o auge da SUDENE no controle do planejamento econômico da Região 

Nordeste 

Na década de 1960, a SUDENE contribuiu decisivamente, através de suas obras, para 

o crescimento tanto do produto total quanto do produto industrial. Os recursos 

governamentais foram destinados, em sua maioria, aos investimentos no setor manufatureiro, 

objetivando criar na região um centro autônomo de crescimento industrial. Para isto, foram 

postos “dois objetivos centrais. Primeiro, reorganizar as indústrias da região. Segundo, 

modificar a estrutura do sistema industrial, com a instalação de indústrias de base, criando, 

assim, um sistema capaz de auto propagação” (GTDN, 1959, p. 57-58). 

Para o setor agrícola, as inversões tinham a finalidade de proporcionar uma oferta 

adequada de alimentos para os centros urbanos receptores dos novos complexos industriais. 

As ações visavam ainda promover o deslocamento da fronteira agrícola, dando destaque para 

a região úmida e fértil do Maranhão, até então pouco explorada. Outra diretriz posta em 

GTDN (1959, p. 64) foi o combate às secas (que assolaram a atividade agropecuária na 

década de 1950) por meio de obras de irrigação, como a construção de açudes. 

Ao todo, entre 1961 e 1963, de acordo com Carvalho (2001, p. 44-46), a 

superintendência formulou quatro planos diretores. Resumidamente, neles figuraram diversas 

obras de caráter econômico que tinham como objetivos: melhorar a infraestrutura existente 

(transportes e energia); utilizar de forma racional e eficiente os recursos hídricos e minerais; 

modernizar, reorganizar e reestruturar o parque agrícola existente; e incentivar o 

fortalecimento da indústria tradicional (têxtil) e a implantação de novas indústrias (sobretudo 

as de base – bens intermediários e bens de consumo). 

Os estímulos se deram basicamente por meio de incentivos fiscais concedidos pelo 

órgão às indústrias, por meio do mecanismo 34/18, referente ao Artigo 34 do Decreto nº 

3.995, de 14 de dezembro de 1961, e ao Artigo 18, do Decreto nº 4.239, de 27 de junho de 

1963, que juntos criaram e regulamentaram os incentivos fiscais para as inversões produtivas 

no Nordeste. Este instrumento de atração do capital privado para a industrialização da região 
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“concedia às empresas nacionais de todo o país deduções do imposto de renda para fins de 

aplicação em projetos industriais” (CARVALHO, 2001, p. 54). O sistema: 

Se baseava na relação entre três agentes, a empresa optante, a empresa 

beneficiária e a SUDENE. A optante era a pessoa jurídica, situada em 

qualquer região do país, que deduzia do imposto de renda devido quantias a 

serem investidas no Nordeste. A beneficiária era responsável por elaborar, 

implantar e desenvolver projetos, localizados no Nordeste, e aprovados pela 

SUDENE. Fechando o sistema, havia a SUDENE, que examinava e 

aprovava os projetos, e fiscalizava a aplicação dos recursos. (CARVALHO, 

2001, p. 56). 

Vendo a distribuição dos recursos do sistema 34/18 (tabela 4), nota-se que os 

principais estados inicialmente incentivados pela SUDENE foram Bahia e Pernambuco. Em 

conjunto, eles receberam, em média, no período 1963/1970, cerca de 74% dos incentivos. 

Mas, é possível observar que a participação de ambos tendeu a ser declinante no período. 

                                                         Tabela 4 

Distribuição dos incentivos do sistema 34/18 e FINOR,  

liberados por estado (%) – 1963/1970 

Anos 
Estados 

TOTAL MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG 

1963 - - 1,5 - 3,0 93,7 - 1,8 - - 100,0 

1964 0,2 1,7 1,9 0,2 1,4 44,5 3,0 4,5 42,6 - 100,0 

1965 0,0 0,3 16,0 1,6 9,4 46,3 2,7 0,9 19,3 3,5 100,0 

1966 2,1 1,8 4,4 0,8 7,1 37,5 1,8 1,6 40,5 2,4 100,0 

1967 1,3 0,5 10,6 3,8 5,8 28,0 0,9 0,6 44,1 4,4 100,0 

1968 2,0 0,1 8,0 2,8 8,7 38,5 1,7 0,2 32,3 5,7 100,0 

1969 2,7 2,4 9,3 3,3 8,4 35,4 2,2 0,3 31,2 4,8 100,0 

1970 4,1 1,9 10,9 4,7 9,6 32,2 2,4 0,5 28,2 4,8 100,0 

Média 1,8 1,1 7,8 2,5 6,7 44,5 1,8 1,3 29,8 3,2 100,0 
Fonte: VERAS, 1993, p. 135. Modificada pelo autor. 

 

A opção por utilizar o meio do incentivo fiscal correspondia a uma decisão de 

política econômica, cujo foco era a política fiscal, “considerada um meio mais seguro para 

sanar a deficiência de procura, porque poderia aumentar o fluxo das despesas da economia 

diretamente” (HIRSCHMAN, 1961, p. 49). 

A SUDENE conseguiu, durante o período em que esteve à frente do planejamento, 

aumentar significativamente a porcentagem dos investimentos públicos realizados na Região 

Nordeste. Este índice “passou de 7,1% e 7,5%, em 1960 e 1961, para 11,4% e 10% em 1966 e 
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1967” (GUIMARÃES NETO, 1986, p. 158), com destaque para os investimentos feitos pela 

esfera federal.  

Em comparação com o crescimento da economia brasileira, a tabela 5 demonstra que 

a Região Nordeste, na maior parte dos primeiros anos de atuação da SUDENE (1961-1967), 

cresceu mais do que o país, especialmente na variação ocorrida no último ano de análise 

quando o produto cresceu 11,2%. 

                                                       Tabela 5 

Índices e variações anuais do produto interno bruto real do Brasil e do Nordeste 

– 1961/1967 (1960 = 100,0) 

Anos 
 

Brasil                            
 

Nordeste 

 Índices Variações anuais (%)   Índices Variações anuais (%) 

1961  110,3 10,3  104,2 4,2 

1962  115,9 5,2  110,7 6,1 

1963  117,7 1,6  116,0 4,6 

1964  121,2 2,9  122,9 5,9 

1965  124,5 2,7  126,2 2,6 

1966  129,2 3,8  128,7 2,0 

1967  135,4 4,8  143,1 11,2 
 Fonte: FGV/IBGE/DCS - Centro de Contas Nacionais (dados do Brasil) e SUDENE/CPR - Divisão de 

Contas Regionais (dados do Nordeste) apud GUIMARÃES NETO, 1986, p. 159. 

 

Partindo para uma visão setorial da economia, a tabela 6 demonstra que a indústria 

apresentou elevado percentual de crescimento em toda a década de 1960, respondendo a 

diretriz da SUDENE de maior incentivo ao setor. Anualmente, cresceu 5,6% na primeira 

metade e 10,2% na segunda metade da década. A agropecuária, por sua vez, apresentou uma 

trajetória instável, chegando a mostrar uma retração na segunda metade da década. O setor de 

serviços, similarmente à indústria, apresentou crescimento em todo o período. 

                                                       

                                                      Tabela 6 

Nordeste: Variação média do produto interno bruto real por setor econômico 

(% a.a.) – 1961/1970        

Período Agropecuária Indústria Serviços 

1961/65 3,4 5,6 5,8 

1966/70 -1,7 10,2 6,2 
Fonte: VERAS, 1993, p. 10 
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Na Região Nordeste, na década de 1960, o crescimento médio anual foi de 0,5% para 

a agropecuária e de 5,9% para o setor de serviços. Por sua vez, o setor industrial cresceu a 

uma taxa média anual de aproximadamente 7,9%.  

Dados sobre a indústria mostram que, entre 1949 e 1970, o domínio foi do setor dos 

bens de consumo não duráveis. Com base em Guimarães Neto (1986, p. 140), o setor, em 

1949, compunha 85,3% da produção total da indústria nordestina. Em 1959, o índice caiu para 

67,3% e, em 1970, foi de 59,2%. Por seu turno, o setor de bens intermediários apresentou 

caminho inverso, possuindo uma participação no total da produção industrial de 14,2% em 

1949 e subindo a partir daí (31,2% em 1959 e 34,9% em 1970). 

Quanto à participação de cada grande setor no total da produção (tabela 7), nota-se 

que a indústria ganhou significativa participação na produção total do Nordeste com as ações 

executadas pela SUDENE, passando de 12% em 1960 para 27,4% em 1970. A agropecuária 

perdeu expressiva parcela, passando de 41% para 21%. Com isso, o setor primário, que 

assumiu a segunda posição em termos de participação no ano de 1960, passou à última em 

1970. Já o setor de serviços elevou sua participação de 47% em 1960 para 51,6% em 1970 e 

manteve a liderança entre os grandes setores da economia. 

                                                       Tabela 7 

Nordeste: Estrutura do PIB segundo os setores econômicos (%) – 1960/1970  

SETORES 1960 1965 1970 

Agropecuária 41 29,1 21 

Indústria  12 23,1 27,4 

Serviços 47 47,8 51,6 

Total 100 100 100 

Fonte: VERAS, 1993, p. 9. 

 

Observando os dados das participações regional e estadual no PIB nacional no 

período 1956-1970, mostrados na tabela 8, percebe-se o crescimento da participação 

nordestina nos dez primeiros anos (saltou de 13,2% em 1956 para 15% em 1965). Depois, 

com os militares no comando, a região inverteu este comportamento, perdendo bastante de 

sua participação (chegando a 11,7% em 1970). O único estado nordestino que aumentou 

ligeiramente sua participação em todo o período foi a Bahia, foco de boa parte dos recursos 

oriundos do sistema de incentivos fiscais, como mostrou anteriormente a tabela 4.  
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                                                      Tabela 8 

                             Brasil: Participação das Regiões no PIB (%) – 1956/1970 

 

REGIÃO 1956 1960 1965 1970 

Norte 2,1 2,3 2,1 2,2 

Nordeste 13,2 14,5 15,0 11,7 

    Maranhão 0,8 1,1 1,1 0,8 

    Piauí 0,4 0,4 0,5 0,4 

    Ceará 1,7 1,9 2,2 1,4 

    Rio Grande do Norte 0,8 0,9 0,9 0,5 

    Paraíba 1,1 1,4 1,4 0,7 

    Pernambuco 3,5 3,5 3,8 2,9 

    Alagoas 0,8 0,8 0,8 0,7 

    Sergipe 0,5 0,5 0,5 0,4 

    Bahia 3,7 4,2 4,0 3,8 

Sudeste 65,5 63,6 62,6 65,5 

Sul 16,9 17,3 17,0 16,7 

Centro-Oeste 2,3 2,3 3,3 3,9 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: AZZONI, 1997, p. 377. Modificada pelo autor. 

 

No cenário nacional, o destaque ficou por parte do crescimento da Região Centro-

Oeste que quase dobrou sua participação na produção nacional, em boa parte devido à maior 

atenção que recebeu por conta de Brasília. A Região Sudeste, depois de uma pequena perda 

de participação no período 1956-1965, recuperou sua posição inicial (65,5%) nos últimos 

cinco anos da análise puxada pelos investimentos no setor de bens de consumo duráveis 

ocorridos no início do milagre econômico, segundo Azzoni (1997, p. 377). 

O indicador do PIB per capita ilustra a trajetória de crescimento experimentada pela 

Região Nordeste. Em todo o período analisado, a região apresentou evolução positiva do 

indicador (tabela 9), enquanto alguns estados tiveram comportamento oscilante. O produto 

interno bruto nordestino cresceu, segundo dados de Almeida e Araújo (2004, p. 116), a uma 

taxa média anual de 3,5% em toda a década de 1960, enquanto a população da região cresceu, 

segundo Moura e Teixeira (1997, p. 17), a uma taxa média anual de 2,5%. 

Alguns estados apresentaram um produto por habitante maior que o da própria região 

em alguns anos. Pernambuco apresentou o maior produto por habitante a cada ano abordado. 

Já no último ano da análise, possivelmente em decorrência das ações da SUDENE, o PIB per 

capita da Bahia alcançou a segunda posição na região, com um valor de US$ 933,38.  
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                                                      Tabela 9 

Valores de PIB per capita para regiões e estados do Nordeste (US$ constantes de 

1995) – 1956/1970 

REGIÃO 1956 1960 1965 1970 

Norte 654,19 904,40 871,71 1.128,48 

Nordeste 456,90 660,02 745,49 777,06 

    Maranhão 285,59 445,65 486,38 526,30 

    Piauí 231,97 320,65 402,26 414,93 

    Ceará 389,89 579,92 710,20 619,66 

    Rio Grande do Norte 500,41 765,24 834,69 652,70 

    Paraíba 418,49 683,71 776,78 566,92 

    Pernambuco 649,18 858,19 1015,41 1.048,38 

    Alagoas 449,70 628,24 684,30 808,32 

    Sergipe 477,91 642,91 769,68 902,73 

    Bahia 476,59 708,70 741,36 933,98 

Sudeste 1.711,47 2.118,35 2.241,98 2.997,34 

Sul 1.193,40 1.479,85 1.519,09 1.891,98 

Centro-Oeste 706,94 793,52 1063,14 1.303,85 

Brasil 1.138,10 1.145,92 1.544,63 1.966,88 
Fonte: AZZONI, 1997, p. 385. Modificada pelo autor. 

 

Por outro lado, mesmo com o crescimento observado, o produto por habitante da 

região em nenhum momento se aproximou do valor nacional, sendo sempre menor que a 

metade deste. Na verdade, o Nordeste expressou o pior resultado dentre todas as regiões. O 

produto por habitante do Nordeste atingiu no máximo cerca de 30% do valor do indicador 

verificado no Sudeste. 

A partir de 1964, com a ascensão dos militares ao poder, várias transformações 

ocorreram nos arranjos político, econômico, social e institucional. Em meio à censura, 

repressão, fechamento de congresso, atos institucionais dentre outras ações radicais, a 

principal fonte de legitimação do regime militar perante a sociedade brasileira restringiu-se à 

dimensão econômica, mais precisamente ao crescimento do produto interno bruto. 

Entre as instituições, uma das atingidas pelo regime foi justamente a SUDENE. 

Durante os três primeiros anos do regime, o órgão continuou gozando de plena autonomia na 

tomada de decisões para combater o subdesenvolvimento econômico, atuando fortemente para 

incentivar a industrialização no âmbito regional. Porém, após este período, o governo 

ditatorial revelou insatisfação com os resultados obtidos pela política de desenvolvimento 

regional implantada pela superintendência.  
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Alguns indicadores contribuíram para minar a estratégia de desenvolvimento 

regional da SUDENE, como, por exemplo, a industrialização nordestina ter ocorrido “em 

ritmo mais lento que a do país, pois em 1950, participava com 16,8% do total do emprego 

industrial do Brasil, caindo esta participação para 10,3% em 1970” (HADDAD, 1996, p. 142). 

Além disto, existiu desencontro de ideias entre o pensamento que norteou as ações da 

SUDENE e o do governo militar, pois enquanto a primeira seguiu as teses estruturalistas da 

CEPAL, o segundo foi adepto do ideário desenvolvimentista positivista. Para se buscar o 

desenvolvimento regional, cada um propôs um caminho diferente. De acordo com Carvalho 

(2008a, p. 31), o governo federal quis integrar o Nordeste à base produtiva brasileira enquanto 

a SUDENE propôs, de início, um projeto de integração dentro da região, fortalecendo seu 

mercado interno ao tecer laços comerciais entre seus estados para, em seguida, promover a 

integração nacional. Foi, sobretudo, com a instituição do II PND que se buscou complementar 

a economia do Nordeste à economia nacional. 

Esta incompatibilidade ideológica foi responsável, segundo Carvalho (2001), pela 

transferência do controle do planejamento regional da SUDENE para o governo federal, por 

questão de hierarquia pública, por ordem do governo ditatorial. O marco dessa transferência 

foi quando “o IV Plano Diretor da SUDENE, que deveria vigorar durante o período 

1969/1973, foi substituído pelo I Plano Nacional de Desenvolvimento, 1972/1974” 

(CARVALHO, 2001, p. 52). A SUDENE foi excluída da formulação de estratégias para o 

processo de desenvolvimento do Nordeste.  

Na questão dos recursos que foram investidos na Região Nordeste, “a participação da 

SUDENE/BNB que foi de 100% em 1960, 93% em 1965, 76% em 1967, passou para 64% em 

1968 e 55% em 1970. Começou a partir daí um declínio relativo que, entre 1972 e 1975, 

alcançou apenas percentual em torno de 23% e 25%” (GUIMARÃES NETO, 1986, p. 171). A 

queda da participação dos incentivos regionais frente aos nacionais, típica desta fase de 

esvaziamento da SUDENE frente ao governo central, foi uma das consequências da mudança 

ocorrida no planejamento econômico da Região Nordeste no final da década de 1960. 

Não foi no período de auge da SUDENE que a região mais se modificou 

estruturalmente. Isto ocorreu com o seu afastamento do planejamento, sob a ótica do 

aprofundamento do processo de integração produtiva comandado pelo governo federal. Com a 

centralização do planejamento econômico no país, a região continuou experimentando uma 

relativa transformação em sua estrutura produtiva, especialmente a industrial. O processo de 

substituição de importações, que foi fundamental para a industrialização brasileira, foi 

também importante para a industrialização do Nordeste na década de 1970. 
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3. POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO BRASIL NO PERÍODO 

1970/1994 

Este capítulo aborda a dinâmica econômica da Região Nordeste no período que se 

inicia na década de 1970 com a centralização do planejamento nacional e vai até a instituição 

dos planos setoriais no começo da década de 1990.  

Observa-se no aludido período sucessivas transformações na forma de execução dos 

planos econômicos na região. A ênfase passou do planejamento regional comandado pela 

SUDENE para o planejamento nacional (no qual intensificou-se a descentralização espacial 

das inversões produtivas). 

Tem-se como pano de fundo, no cenário internacional, a eclosão da Crise do Petróleo 

em 1973, que foi uma das causas para a implementação do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, sendo o Nordeste um dos focos de investimentos dessa estratégia. Ainda no 

âmbito do cenário externo, observa-se o advento do neoliberalismo, que invadiu o globo no 

início da década de 1980. Com a consolidação da ideologia no país ocorreu também uma 

mudança no rumo da ação do Estado na economia, havendo delimitação do seu poder como 

interventor. 

3.1 OS PLANOS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO  

O governo ditatorial assumiu o controle das ações de elaboração e execução dos 

planos de desenvolvimento, estipulando, em cada um deles, medidas, metas, projeções, foco 

das inversões, prioridades na distribuição de recursos e análise de resultados. Porém, este tipo 

de atuação não se deu de forma imediata. Nos primeiros anos do regime militar o comando do 

planejamento ainda estava disperso entre o governo federal, os governos estaduais e as 

instituições que trabalhavam no impulso ao crescimento econômico nacional e regional7.  

A implantação da centralização alijou a SUDENE da promoção de estratégias de 

desenvolvimento para a Região Nordeste. O mecanismo de funcionamento de alguns 

programas foi mantido, como o de incentivos fiscais ligados à industrialização e à melhoria da 

infraestrutura. 

Foi através da criação de estratégias comandadas pelo governo federal, como o 

Programa de Integração Nacional (PIN), o Programa de Redistribuição de Terras e de 

                                                 
7 Foi através das disposições postas pela Constituição de 1967 e pela Emenda Constitucional número 1 de 1969 

que se consolidou a direção exclusiva do planejamento para o governo central. Estas disposições concentraram a 

tomada de decisão na União, refletindo o autoritarismo político. 
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Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA), o Programa de Áreas 

Integradas do Nordeste (POLONORDESTE) e o Programa Sertanejo, que explicitou-se o 

esvaziamento crescente da instituição no processo decisório das ações de política regional. Só 

o “PIN e o PROTERRA apropriavam-se, em conjunto, de 50% dos recursos do 34/18” 

(CARVALHO, 2001, p. 67). Então, o programa de incentivos fiscais que dirigia o 

crescimento regional viu seu aporte de recursos ser direcionado a outros novos projetos. 

Não houve articulação entre o planejamento regional e o novo sistema de 

planejamento com recursos concentrados no governo federal, uma vez que o fortalecimento 

do planejamento centralizado na União “ocorreu com a fragmentação e a desarticulação do 

planejamento regional” (GUIMARÃES NETO, 2010, p. 352).  

Além da SUDENE, outros órgãos de atuação regional, como o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB) e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), também 

passaram a ter papéis de meros auxiliares na política de desenvolvimento regional. O BNB, 

financiando a médio e longo prazos, por exemplo, tinha o propósito de contribuir para o 

crescimento da região, objetivando reduzir as desigualdades socioeconômicas existentes ao 

“estimular o desenvolvimento de negócios, financiando empreendimentos industriais, 

agropecuários e de infraestrutura” (CONGRESSO NACIONAL, 1993, p. 65).  

Foi com o documento Metas e Bases para a Ação do Governo8, lançado em 1970 

pelo governo Médici que a centralização do planejamento econômico no âmbito da esfera do 

governo federal se consolidou. O documento constituiu-se em uma declaração de princípios 

sobre o pensamento acerca do desenvolvimento nacional, tendo sua justificativa formalizada 

“nos Atos Complementares n. 43 e n. 46, de 1969, que estabeleciam que cada governo deveria 

propor, no seu primeiro ano de gestão, um plano de desenvolvimento válido para os anos 

subsequentes do seu governo e para o primeiro ano de seu sucessor” (GREMAUD e PIRES, 

2010a, p. 43).  

O lema governamental seguido com a adoção dessa diretriz foi o de “Brasil 

Potência”, refletindo o propósito dos militares de elevar o país à condição de desenvolvido, 

visando indicadores no campo econômico semelhantes aos apresentados pelas grandes 

potências econômicas internacionais. O alcance desta condição deveria se dar via crescimento 

econômico (principal instrumento de legitimidade política do governo ditatorial). 

                                                 
8
 “Documento de sentido eminentemente prático e mais voltado para execução que definiu os objetivos 

nacionais, as metas estratégicas setoriais, as principais realizações programadas e os projetos de alta prioridade” 

(GREMAUD e PIRES, 2010a, p. 46). 
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Apesar de toda a formalidade conferida, somente dois Planos Nacionais de 

Desenvolvimento foram postos em prática, englobando toda a década de 1970. Ambos foram 

executados sob o comando da ditadura militar, cercados por diferentes críticas e análises, 

seguindo as diretrizes e medidas do documento Metas e Bases para a Ação do Governo e 

deixando de lado a ação das instituições regionais. 

3.1.1 O I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) 

Apresentado no final do ano de 1971, pelo governo Médici, o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento vigorou entre os anos de 1972 e 1974, confirmando as diretrizes e medidas 

apresentadas no documento Metas e Bases para a Ação do Governo. O I PND visou 

impulsionar o crescimento econômico, mas com pouca ênfase na distribuição de renda, 

refletindo “um diagnóstico bastante superficial do contexto internacional e das implicações 

para a economia brasileira” (GREMAUD e PIRES, 2010a, p. 49). Portanto, foi um plano 

voltado para as particularidades internas, não se preocupando com os fatores externos que 

viessem a ter influência no aparato econômico nacional.  

Apesar de instituído em 1971, o planejamento contido no I PND já possuía ações 

concretas desde o nascimento do documento Metas e Bases para a Ação do Governo, em 

1970. Na apresentação dos resultados, a análise dos indicadores inicia-se em 1970 e termina 

em 1974, pois se passa a contabilizar as ações verificadas a partir da instituição do documento 

Metas e Bases para a Ação do Governo. 

O crescimento deveria ser liderado pelo setor manufatureiro, que necessitaria se 

expandir a uma taxa acima de dois dígitos anuais para promover “uma taxa de aumento do 

PIB da ordem de 9% ao ano, crescendo o emprego 3% entre 1970 e 1974” (BRASIL, 1971, p. 

13). Neste patamar, para os militares, a população estaria satisfeita com as ações 

governamentais, dando credibilidade para a elaboração e execução dos demais planos que se 

seguiriam e que levariam o país à condição de potência.  

A estratégia enxergou a necessidade de apoiar o empresário nacional, visando seu 

fortalecimento através da apropriação de ramos produtivos pouco explorados no país e da 

tentativa de montar um aparato financeiro que atendesse às necessidades deste empresariado. 

Com base em empréstimos e financiamentos, o sistema responsável por conceder recursos 

para a viabilização da implantação e fortalecimento da produção, comandado pelo Conselho 

de Desenvolvimento Industrial (CDI), contava com o “BNDE, Banco do Brasil, recursos do 

PASEP e Caixa Econômica Federal” (GREMAUD e PIRES, 2010a, p. 55). 
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O plano incorporou o contexto regional em suas ações, visando projetos de 

integração nacional. Para o Nordeste, as obras procuraram modernizar a agricultura, além de 

expandir sua fronteira através de obras de colonização. No âmbito do Programa de Integração 

Nacional, que teve “na colonização seu principal instrumento para reduzir a população rural 

excessiva do semiárido do Nordeste” (CARVALHO, 2001, p. 63), os benefícios se deram 

através de projetos para a melhoria da infraestrutura como “a construção de sistemas 

rodoviários de interligação do Nordeste e da Amazônia e de corredores de transporte, 

inclusive para exportação” (GREMAUD e PIRES, 2010a, p. 60). 

O I PND não foi tão incisivo no ataque ao problema do atraso industrial da Região 

Nordeste, privilegiando a integração nacional através de programas que visaram “a 

transformação da agricultura nordestina e a difusão da irrigação na região, assim como a 

expansão da fronteira agrícola, incorporando os vales úmidos do Nordeste (São Francisco)” 

(GREMAUD e PIRES, 2010a, p. 54), uma vez que os principais projetos industriais 

agruparam-se no setor em pleno crescimento no início da década de 1970, o de bens de 

consumo duráveis, que estava fortemente concentrado na Região Sudeste, especialmente no 

estado de São Paulo. 

Segundo Gremaud e Pires (2010a, p. 68), o I PND alcançou relativo sucesso quanto 

às metas estabelecidas. O produto teve um incremento acima de dois dígitos em todo o 

período de abordagem (1970-1974), crescendo em média a uma taxa de 11,4% ao ano. A 

indústria superou a previsão, alcançando uma taxa média anual de crescimento de 12,4%. O 

emprego cresceu anualmente exatamente os 3,1% previstos no documento Metas e Bases para 

a Ação do Governo. Alguns dos resultados negativos foram os indicadores das importações, 

que cresceram acima do previsto, sobretudo com a eclosão da Crise do Petróleo em 1973 e o 

crescimento do setor agropecuário, pois se esperava um crescimento de 6% a 8% ao ano e se 

viu apenas a obtenção de 4% na média anual.  

3.1.2 O II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 

Em dezembro de 1974, no governo de Ernesto Geisel, nasceu o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND). A estratégia foi executada em um momento de forte tensão 

internacional, desencadeada pela Crise do Petróleo em 1973. O mundo estava mergulhado em 

um cenário de estagflação. A própria economia brasileira enfrentava a desaceleração do 

crescimento industrial, a desigualdade na distribuição de renda e a deterioração das relações 

de troca. 
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O Estado resolveu ousar e optou por uma transformação estrutural na economia ao 

realizar um plano de desenvolvimento em um panorama bastante adverso, porém, procurou 

diversificar o sistema produtivo com o objetivo de reduzir a dependência externa. O II PND 

expressou motivação econômica através de um diagnóstico que abrangeu tanto os fatores de 

ordem conjuntural quanto os de ordem estrutural. 

 Basicamente, buscou-se a expansão da quantidade exportada e a diminuição da 

quantidade importada. O encolhimento das importações se deu pela internalização da 

produção nos setores onde existia dependência externa destes bens. Havia, então, a 

necessidade de reduzir “o hiato de estrutura produtiva e o hiato de divisas, característicos de 

nosso subdesenvolvimento” (GREMAUD e PIRES, 2010b, p. 78). 

A redução dos desequilíbrios econômicos entre as regiões era outra meta de relevo 

dentro das medidas do II PND. O mecanismo para tornar funcional tal processo era o de 

desconcentrar espacialmente os investimentos, esperando posteriormente promover maior 

articulação comercial9 e integração produtiva entre os espaços econômicos regionais. 

No entorno do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), uma das 

principais instituições financiadoras do plano, foram criadas empresas subsidiárias para cada 

setor, como a Mecânica Brasileira S.A. (EMBRAMEC) no setor de bens de capital e a 

Financiamento de Insumos Básicos S.A. (FIBASE) para o setor de insumos básicos, que 

custearam, através de linhas de crédito especiais, o crescimento de ambos.  

  Além disto, os setores da indústria privilegiados receberam isenções financeiras, 

através, segundo Lessa (1978, p. 118), da Agência Especial de Financiamento Industrial 

(FINAME), linha de crédito criado pelo BNDE, quanto à compra de maquinário para seus 

respectivos aparelhamentos, uma vez que tiveram que importar bens de capital para a 

produção em novos ramos. De início, este processo gerou deterioração do balanço de 

pagamentos, contudo, foi um mal necessário para que, em um futuro próximo, estes produtos 

fossem fabricados dentro do país.  

A quantidade das exportações durante o período compreendido entre o início do 

planejamento e a maturação dos investimentos (1975-1985) teve significativo crescimento 

(tabela 10). O setor de bens intermediários dobrou a quantidade exportada. Por sua vez, o 

setor de bens de capital mais que triplicou este valor. Por fim, realça-se o vigoroso 

crescimento do ramo de combustíveis, diminuindo sua dependência às importações. 

 

                                                 
9
 Conceito elaborado por Guimarães Neto (1986) que implica em trocas comerciais entre as áreas sem que, 

necessariamente, ocorra alteração nas relações sociais. 
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                                                       Tabela 10 

Índices de exportação por categoria de uso – preço (P) em US$ e quantidade (Q) 

em milhões de unidades – (1980 = 100,0) 

Ano 

 

Bens de   Bens Bens de consumo     

Capital   Intermediários Duráveis   Não-Duráveis Combustíveis 

P Q   P Q P Q   P Q P Q 

1974 65,8 22,0   63,2 70,6 58,5 48,3   62,6 52,5 21,1 128,3 

1975 71,3 31,4   63,9 72,8 67,4 51,3   60,0 62,4 30,5 161,2 

1976 76,1 30,4   75,2 72,4 73,8 49,9   63,4 71,2 35,6 172,5 

1977 79,1 41,0   95,1 67,4 79,9 63,5   80,0 75,7 40,0 132,6 

1978 89,9 54,7   85,2 75,1 82,6 77,9   80,7 83,5 39,8 120,3 

1979 90,1 77,7   93,6 83,0 87,3 78,8   92,5 79,9 57,3 97,2 

1980 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 

1981 112,7 108,7   92,1 113,5 112,1 118,1   98,6 138,2 102,4 283,5 

1982 121,9 79,7   88,6 100,2 118,6 92,3   85,6 138,6 91,8 388,0 

1983 115,5 63,2   84,4 123,3 114,7 92,1   79,9 159,9 83,8 340,0 

1984 118,5 58,1   86,2 144,4 107,2 122,2   88,8 195,5 82,0 554,4 

1985 119,1 70,3   78,8 149,5 112,1 153,1   83,9 179,9 78,7 514,7 
Fonte: PINHEIRO, 1993, p. 10 apud ALCÂNTARA, 2011, p. 46. 

 

A diminuição na quantidade das importações ocorreu na nova indústria incentivada 

(bens intermediários e de capital). Vê-se que todos os setores apresentaram queda no índice, 

sobretudo o setor de bens de capital que chegou a diminuir em mais da metade (tabela 11). 

Tabela 11 

Índices de importação por categoria de uso – preço (P) em US$ e quantidade 

(Q) em milhões de unidades – (1980 = 100,0) 

Ano 
Bens de Capital Bens Intermediários Bens de Consumo 

P Q P Q P Q 

1975 39,9 230,7 55,0 84,8 48,4 124,2 

1976 50,6 165,6 55,0 88,7 49,7 127,9 

1977 59,9 115,0 57,2 85,2 53,9 129,0 

1979 76,5 110,1 74,1 101,4 70,7 174,1 

1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1981 114,3 74,0 111,0 89,7 100,4 74,5 

1982 127,8 55,0 105,6 83,9 82,3 100,1 

1983 129,5 42,2 97,2 73,5 91,4 77,9 

1984 123,0 37,0 95,2 69,1 92,6 58,8 

1985 110,5 41,9 95,6 63,9 97,8 71,0 

Fonte: PINHEIRO, 1993, p. 21 apud ALCÂNTARA, 2011, p. 47. 
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Então, como os resultados alcançados mostraram que o quantum importado dos 

setores incentivados diminuiu e o quantum exportado cresceu, reduziu-se a dependência 

externa produtiva.  

3.2 O RETRATO DOS PROJETOS DOS PLANOS NACIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO NO NORDESTE 

Com a execução dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, a Região Nordeste 

experimentou a implantação de polos industriais com elevado potencial gerador de riqueza. 

Em decorrência da sucessão de obras executadas, o Nordeste passou a apresentar altas taxas 

de crescimento econômico. No período que varia aproximadamente entre 1964 e 1980, a 

região apresentou uma taxa média anual de “crescimento do PIB da ordem de 7,2%, a qual, 

segundo estatísticas do Banco Mundial, superou com larga margem as taxas médias de 

crescimento de países de renda baixa, de renda média baixa e de renda média alta na América 

Latina e Caribe” (ROMÃO, 1996, p. 185). Já entre 1960 e 1980, na comparação 

Nordeste/Brasil, tanto a região quanto o país se expandiram a uma taxa anual de 

aproximadamente 7%.  

Segundo Brasil (1974, p. 60), o Nordeste foi identificado como uma das principais 

regiões a serem incentivadas quanto ao aprofundamento da integração nacional. Os projetos 

contidos no II PND foram dirigidos a estados com uma base industrial incipiente, como 

Alagoas, Sergipe e Maranhão. O II PND foi responsável pela criação dos seguintes polos 

industriais no Nordeste10: o Polo Petroquímico de Camaçari na Bahia; o Complexo Mínero-

metalúrgico no Maranhão; o Polo Cloroquímico em Alagoas; e o Complexo Industrial de 

Base no Sergipe; Além destas obras, o plano promoveu medidas de reestruturação e de 

modernização das indústrias têxtil e calçadista nos estados do Ceará e do Rio Grande do 

Norte.  

Instrumento de relevância neste processo de implantação da nova indústria no 

Nordeste foi o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), sistema de incentivos fiscais 

criado em 24 de dezembro de 1974 pelo Decreto Lei 376 e que substituiu o sistema 34/18. O 

FINOR funcionava de maneira similar ao sistema 34/18, possuindo um mercado de ações em 

que participavam empresas optantes e favorecidas. Contudo, pretendia extinguir as 

deformidades do sistema antigo, como “a cobrança de altas taxas de captação e a demora na 

implantação dos projetos privados” (CARVALHO, 2001, p. 65). 

                                                 
10

 BRASIL, 1974, p. 18 e 62. 
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A pessoa jurídica optante aplicava os recursos correspondentes às deduções do 

imposto de renda no fundo e retirava junto ao BNB um Certificado de Investimento. Já a 

empresa favorecida e disposta a investir na região deveria apresentar um projeto industrial e, 

se aprovado pela SUDENE, emitir ações para a carteira do fundo administrado pelo BNB, em 

troca de um montante que seria relacionado às liberações. 

3.2.1 Desconcentração regional e integração nacional 

As primeiras inversões feitas na indústria pela SUDENE, na década de 1960, 

favoreceram a concentração industrial na Bahia e em Pernambuco. Já na década de 1970, 

sobretudo no âmbito do II PND, a desconcentração dos investimentos produtivos seguiu a 

lógica da dotação natural de recursos como fator locacional, sendo motivador para que obras 

fossem executadas em todo o Nordeste. Visando fortalecer o setor industrial na região (o foco 

da industrialização nordestina recaiu sobre o setor produtor de bens intermediários), o 

planejamento nacional aprofundou a inserção do Nordeste no cenário econômico do país. A 

tabela 12 revela a participação dos estados na formação do PIB regional, porém como o 

número de anos considerado é muito pequeno (1975, 1980 e 1985), não é possível extrair uma 

tendência de crescimento ou de queda do peso dessas economias. 

                                                    Tabela 12 

 

Os estados menos produtores, com exceção da Paraíba, obtiveram aumento em suas 

participações no produto total da região, frente à queda nas participações de Pernambuco e da 

Bahia. Em que pese essas considerações, se pode especular que a criação dos polos industriais 

           Nordeste: Participação dos estados no PIB (%) – 1975/1985 

   

ESTADOS 1975 1980 1985 

Maranhão 6,1 6,8 6,5 

Piauí 3,3 3,5 3,7 

Ceará 11,5 13,3 13,8 

Rio Grande do Norte 4,9 5,5 5,4 

Paraíba 6,2 5,5 5,6 

Pernambuco 22,1 20,5 17,7 

Alagoas  5,7 5,5 6,5 

Sergipe 3,8 4,2 5,1 

Bahia 36,4 35,2 35,7 

Nordeste 100,0 100,0 100,0 
Fonte: SUDENE/DPG/PSE/Grupo de Contas Regionais e FIBGE apud CARVALHO, 2001, p. 79. 
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nos estados pouco dinâmicos possa ter contribuído para a geração de riqueza. Mas, com 

exceção de Pernambuco, da Bahia e do Ceará, as participações dos demais estados 

continuaram pouco significativas no produto total da região, de modo que o aumento da 

participação relativa dos mesmos não resultou em alterações substantivas. 

 As ações geraram uma maior participação da região e de alguns dos seus estados no 

produto nacional (com exceção de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Piauí). Este processo é 

mostrado na tabela 13. A Bahia é o grande destaque, saltando sua participação de 3,8% em 

1970 para 5,2% em 1985, consolidando seu papel como principal economia do Nordeste. 

Deve ser ressaltado que este estado está mais próximo do centro dinâmico nacional, o que 

pode ter contribuído para o volume de inversões lá realizado.                                      

                                                      Tabela 13 

        Brasil: Participação das regiões no PIB (%) – 1970/1985 

 

REGIÃO 1970 1975 1980 1985 

Norte 2,2 2,1 3,3 4,1 

Nordeste 11,7 11,1 12,0 13,7 

    Maranhão 0,8 0,7 0,8 1,0 

    Piauí 0,4 0,4 0,4 0,4 

    Ceará 1,4 1,3 1,5 1,7 

    Rio Grande do Norte 0,5 0,6 0,6 0,9 

    Paraíba 0,7 0,7 0,7 0,7 

    Pernambuco 2,9 2,7 2,5 2,4 

    Alagoas 0,7 0,6 0,7 0,7 

    Sergipe 0,4 0,4 0,4 0,7 

    Bahia 3,8 3,7 4,3 5,2 

Sudeste 65,5 64,8 62,3 59,1 

Sul 16,7 17,9 17,0 17,1 

Centro-Oeste 3,9 4,1 5,4 6,0 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 
 Fonte: Brasil, IBGE; Nordeste, SUDENE apud CARVALHO, 2001, p. 78. 

 

Afora o crescimento de 17% de participação da economia nordestina na formação do 

PIB nacional entre 1970 e 1985, a tabela 13 mostra ainda que “as regiões Norte e Centro-

Oeste (não pertencentes ao centro dinâmico da economia brasileira) também aumentaram suas 

participações no produto brasileiro, confirmando o sucesso do programa de integração 

nacional do II PND” (ALCÂNTARA, 2011, p. 67-68). Esta evolução foi acompanhada da 

queda da participação do Sudeste, principal locus de acumulação do Brasil.                                                  
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Outra consequência das ações do planejamento na década de 1970 foi o aumento do 

produto por habitante da região, demonstrado na tabela 14. O PIB per capita da região mais 

que dobrou no período, passando de US$ 777,06 em 1970 para US$ 1.613,65 em 1985. Se o 

Nordeste, cresceu anualmente a uma taxa média de 8,7%, na década de 1970, sua população 

cresceu, no mesmo período, segundo Moura e Teixeira (1997, p. 97), a uma taxa média anual 

de 2,1%, justificando o elevado aumento do indicador.  

Os estados da região também apresentaram desempenho de crescimento do 

indicador. O destaque ficou por conta do Sergipe, estado privilegiado pelas obras do 

planejamento nacional na década de 1970 e que alcançou o topo entre os estados, seguido pela 

Bahia, outro que foi fortemente incentivado.  

                                                       Tabela 14 

Valores de PIB per capita para regiões e estados do Nordeste (US$ constantes de 

1995) – 1970/1985 

REGIÃO 1970 1975 1980 1985 

Norte 1.128,48 1.394,19 2.071,18 2.321,04 

Nordeste 777,06 1.069,56 1.447,35 1.613,65 

    Maranhão 526,30 656,62 900,21 1.053,87 

    Piauí 414,93 584,88 740,38 826,68 

    Ceará 619,66 815,08 1.198,60 1.296,18 

    Rio Grande do Norte 652,70 1.055,58 1.405,31 1.865,51 

    Paraíba 566,92 832,31 1.005,01 1.062,24 

    Pernambuco 1.048,38 1.421,40 1.722,51 1.640,48 

    Alagoas 808,32 1.045,20 1.406,96 1.460,70 

    Sergipe 902,73 1.203,89 1.444,43 2.366,08 

    Bahia 933,98 1.323,73 1.949,35 2.227,51 

Sudeste 2.997,34 4.213,92 4.980,78 4.685,09 

Sul 1.891,98 3.021,72 3.756,73 3.730,34 

Centro-Oeste 1.303,85 2.293,14 3.020,80 3.025,67 

Brasil 1.966,88 2.846,45 3.476,12 3.395,94 
Fonte: AZZONI, 1997, p. 386. Modificada pelo autor. 

 

Contudo, de forma similar ao período 1956-1970 (tabela 9), o valor do indicador do 

PIB per capita do Nordeste não chegou a representar nem a metade do valor do indicador 

brasileiro (39,72% em 1970, 37,57% em 1975, 41,63% em 1980 e 47,50% em 1985) e foi o 

pior dentre todas as regiões geográficas.  

Do ponto de vista da comercialização dos bens da indústria (tabela 15), a região 

apresentou um fluxo mais intenso com os demais espaços econômicos nacionais, 
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principalmente aqueles que não compunham o centro dinâmico, passando o Nordeste a 

exportar mais para as demais regiões. Ocorreu o aumento da participação relativa do mercado 

interno nacional nas vendas externas da região nos anos examinados, passando de 7,7% em 

1975 para 11,7% em 1985.  

                                                    Tabela 15 

Nordeste: Participação das Exportações e Importações no PIB Regional (%) – 1975/1985 

Discriminação 
Produto das indústrias extrativa mineral e de transformação 

1975 1980 1985 

1. Total de exportações 14,9 20,1 17,6 

1.1 Comércio inter-regional 7,7 14,4 11,7 

1.1.1 São Paulo 7,2 8,7 8,3 

      1.1.2 Outras regiões 0,4 5,8 3,4 

1.2 Comércio internacional 7,2 5,6 5,9 
          

2. Total de importações 23,1 31,2 20,0 

2.1 Comércio inter-regional 20,5 27,8 18,3 

2.1.1 São Paulo 19,6 17,7 11,2 

      2.1.2 Outras regiões 0,9 10,1 7,1 

2.2 Comércio internacional 2,6 3,3 1,7 

Fonte: SOUZA, 1997, p. 244 apud ALCÂNTARA, 2011, p. 63. Modificada pelo autor. 

 

Com relação às importações, nota-se uma redução da dependência tanto do comércio 

inter-regional quanto do internacional através da diminuição das importações industriais. O 

crescimento do total do quantum das importações entre 1975 e 1980 (passando de 23,1% em 

1975 para 31,2% em 1980) se deu pela necessidade de maquinário nas indústrias instaladas no 

Nordeste. Depois, entre 1980 e 1985, este índice caiu bastante (sendo de 20% em 1985, ou 

seja, menor do que em 1975).                                                         

Deste modo, pode-se afirmar que as ações governamentais contidas, em boa parcela, 

nos Planos Nacionais de Desenvolvimento permitiram a região aumentar sua participação na 

produção nacional (integração produtiva) e intensificar seu fluxo de comércio com os espaços 

econômicos externos (articulação comercial).  

3.2.2 A configuração industrial do Nordeste: a herança do II PND 

Em parte do Nordeste ocorreu um processo de transformação econômica, motivado 

pela evolução do setor industrial. Os resultados foram capazes de modificar a dinâmica de 

alguns espaços, contribuindo para modernizar e diversificar parte de suas estruturas.  
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Isso deu ensejo para o aparecimento de novos atores sociais, de novos interesses do 

capital e de novas articulações políticas que passaram a transformar as relações sociais, 

formando um novo sistema comercial, empresarial, institucional e produtivo, que estabeleceu 

uma forte articulação com as outras economias regionais. 

O primeiro efeito observado com a implantação dos complexos foi o crescimento da 

indústria na composição setorial do PIB nordestino (tabela 16) e a perda relativa da 

agricultura (principalmente no período 1975/1980). Tratou-se de uma orientação inicial que 

tendeu a se acentuar com o aumento da produtividade física do trabalho nos polos industriais 

com o passar dos anos. O setor de serviços continuou a ser o predominante, aumentando sua 

participação no período. 

                                                       Tabela 16 

Nordeste: Composição setorial do produto interno bruto (%) – 1975/1985 

ANO PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO   

1975 23,9 27,6 48,5  

1980 17,2 29,3 53,4   

1981 16,7 27,7 55,6   

1982 14,3 29,1 56,6   

1983 13,2 32,3 54,5   

1984 16,3 31,6 52,1   

1985 16,2 30,1 53,7   
Fonte: NORDESTE - SUDENE Produto 1965/89 apud COSTA FILHO, 2001, p. 10. 

 
 

Atendo-se à manufatura, o segmento de bens intermediários passou a dominar a 

produção industrial em termos de participação no valor da transformação, devido aos 

investimentos feitos com a gestação dos polos industriais. A tabela 17 evidencia não só o 

aumento relativo do setor de bens intermediários (principal incentivado pelas obras do II PND 

no Nordeste), mas a queda dos setores de bens de consumo não duráveis, bens de capital e 

bens de consumo duráveis na composição.  

                                                                   Tabela 17 

Nordeste: Estrutura do valor da transformação industrial (%) segundo os usos – 

1975/1985 

SUBSETORES 1975 1980 1985 

Bens de Consumo não Duráveis 46,6 36,4 41,0 

Bens Intermediários 41,9 50,2 49,3 

Bens de Capital e de Consumo Duráveis 11,5 13,4 9,7 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: CARVALHO, 2001, p. 74. 
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Quanto ao domínio do capital, via-se que apesar de todo o esforço feito pela 

SUDENE para se criar uma nova classe dirigente na região, “na produção de bens 

intermediários e bens de consumo duráveis, era grande o controle do capital por grupos 

privados ou por sistemas de empresas estatais, com sedes no Sul e no Sudeste” 

(CARVALHO, 2001, p. 74). 

O plano foi responsável não só pelo crescimento tanto do produto interno bruto 

quanto do produto industrial, mas também pelo aprofundamento do processo de integração 

nacional e pela diversificação da matriz produtiva brasileira, gerando polos de crescimento 

essenciais para a dinâmica econômica da nação.  

Nas décadas que se seguiram, a ação governamental não seguiu o padrão visto com 

os dois Planos Nacionais de Desenvolvimento. A ênfase no planejamento recaiu na 

elaboração de políticas setoriais e o setor agropecuário voltou a ser o epicentro dos 

investimentos públicos. Algumas atividades do setor terciário, como o turismo, também 

passaram a ganhar força. Deste modo, o setor industrial foi posto de lado pelas políticas 

públicas. 

3.3 O CENÁRIO NEOLIBERAL CONSTRUÍDO NO BRASIL 

Durante meio século (1930-1980), o ideário desenvolvimentista dominou o cenário 

do planejamento econômico no país, sendo componente indispensável na constituição do 

parque industrial brasileiro, do aprofundamento do processo de integração produtiva e do 

crescimento econômico das regiões mais atrasadas. Neste período de hegemonia do 

pensamento desenvolvimentista, o produto total do Brasil “cresceu, em média, a uma taxa de 

6,5% ao ano” (TEIXEIRA e GENTIL, 2010, p. 24). Por outro lado, se a ideologia 

desenvolvimentista “desenvolveu as forças produtivas, modernizou a estrutura de classes e 

urbanizou o país, não deixou de ser excludente e assimétrica” (TEIXEIRA e GENTIL, 2010, 

p. 26), uma vez que não logrou sucesso na distribuição de renda e na exclusão da pobreza.  

Na década de 1980, o Brasil viveu a crise da dívida. Segundo Teixeira e Gentil 

(2010, p. 27), foi um período marcado por inflação alta, endividamento elevado, desequilíbrio 

no balanço de pagamentos, baixo crescimento do produto, nível insuficiente de investimentos 

produtivos e nível de desemprego também elevado. Deste modo, a partir dos anos 1980, o 

desenvolvimentismo passou a ser tratado como uma ideologia fragilizada e “foi inibido pela 

instabilidade macroeconômica. No período de hiperinflação, as estratégias nacionais de 

desenvolvimento não tinham difusão” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 20).  
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Assim, as metas de estabilidade dos preços ganharam força e tornaram-se o principal 

foco do planejamento econômico, deixando de lado as metas de crescimento. A ênfase passou 

das mudanças globais para mudanças setoriais e “atenuou-se em parte a solidariedade inter-

regional que foi, no passado, importante mecanismo auxiliar na determinação de altas taxas de 

crescimento da economia nacional” (PACHECO, 1996, p. 115). O foco dos investimentos não 

mais recaiu nos produtos industriais, porém, nos bens intensivos em recursos naturais e no 

processamento de bens da agropecuária, implicando em nova especialização no setor 

primário. 

Apesar da crise, alguns setores e regiões geográficas sofreram menos, por não serem 

influenciados diretamente pelos malogros ocorridos. Um destes casos foi o do Nordeste, 

conforme assinala Araújo (1997). 

É justamente em função das particularidades das estruturas produtivas de 

cada região brasileira que o Nordeste é menos atingido na crise dos anos 

oitenta. A crise afetou mais fortemente o setor industrial e, dentro dele, os 

segmentos produtores de bens de capital e bens de consumo duráveis. Ora, 

tais segmentos não têm grande presença no tecido industrial do Nordeste. 

Assim, ao se especializar mais na produção de bens intermediários, 

destinando parte importante às exportações, e em bens de consumo leve, a 

indústria recentemente instalada no Nordeste resistiu melhor aos efeitos da 

desaceleração da economia brasileira. (ARAÚJO, 1997, p. 159). 

O Brasil, ao lado do Peru, não aceitou imediatamente a adesão aos critérios contidos 

no Consenso de Washington11, porém, com os governos Collor e Fernando Henrique Cardoso 

verificou-se a crescente absorção da ideologia, conforme revelaram as sucessivas ações de 

privatizações. O Programa Nacional de Desestatização foi o marco da privatização no Brasil, 

estabelecendo as diretrizes, metas e possiblidades que o processo poderia desencadear. Em 

Giambiagi (2005), este contexto é explicado: 

As razões por detrás do processo de privatização estão explicitadas no artigo 

I da Lei nº 8.031 de abril de 1990, conforme o qual o Programa Nacional de 

Desestatização (PND), lançado em 1990, tinha os seguintes objetivos 

fundamentais: reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 

transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo 

setor público; contribuir para a redução da dívida pública; permitir a 

retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser 

transferidas à iniciativa privada; contribuir para a modernização do parque 

industrial do país. (GIAMBIAGI, 2005, p. 186). 

                                                 
11

 Como aponta Negrão (1996, p. 4), foi um conjunto de medidas de cunho neoliberal que continha as normas 

básicas a serem adotadas pelos países com vistas ao bom funcionamento do sistema capitalista. 
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Foi, portanto, no governo de Fernando Collor que o país se adequou às ideias que 

constavam no Consenso de Washington, o que promoveu uma aproximação com o governo 

dos Estados Unidos e com os organismos multilaterais de desenvolvimento (Fundo Monetário 

Internacional e Banco Mundial) e consolidou o neoliberalismo como “a ideologia dominante 

entre os setores do capital, dos partidos políticos conservadores e do centro do espectro 

político, da grande imprensa brasileira e mesmo de setores significativos do pequeno e médio 

empresariado” (NEGRÃO, 1996, p. 7).  

No âmbito do programa de privatizações de Collor, o principal órgão executor foi o 

BNDES, atuando como gestor, assistente técnico e financiador. Neste contexto, “o BNDES 

fixou-se basicamente em financiamentos ao setor privado, principalmente para as empresas do 

setor primário exportador” (LEONCIO, 2008, p. 40).  

Esta iniciativa caracterizou uma mudança no foco de atuação do banco durante o 

período desenvolvimentista, no qual ele destinava a maior parte dos seus recursos ao setor 

público (sobretudo no financiamento às obras dos planos de desenvolvimento). Com a 

imposição da ideologia neoliberal, o banco “passou a apoiar decisivamente, e em várias 

dimensões, o processo de privatização de empresas públicas e a reestruturação da economia 

no seu novo ambiente de liberalização comercial e financeira” (LEONCIO, 2008, p. 41).  

Segundo BNDES (2002, p. 6), as empresas estatais privatizadas entre 1990 e 1994 

pertenciam aos ramos siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes. O governo federal 

desestatizou 33 empresas, gerando uma receita de US$ 8,6 bilhões. 

A primeira medida de Collor no campo comercial confirmou a nova linha de atuação 

do governo brasileiro, pois “eliminou todos os obstáculos não tarifários e iniciou um processo 

de redução acelerada das barreiras tarifárias. Tudo isso em plena recessão e sem a 

preocupação de buscar contrapartidas para os produtos brasileiros nos mercados externos” 

(BATISTA, 1994, p. 28).  

Os agentes econômicos teriam que direcionar os investimentos para o setor onde 

cada espaço obtivesse vantagem competitiva que, no caso brasileiro, segundo as teses 

neoliberais, relacionava-se ao setor primário.  

Na situação da indústria brasileira, “a desarticulação das cadeias produtivas e o 

abandono das atividades mais intensivas em inovação caracterizaram um processo de 

‘especialização regressiva’” (LAPLANE e SARTI, 2005, p. 275). Em regiões como o 

Nordeste, onde o setor trilhou um caminho de contínuo crescimento, mas que ainda 

necessitava de inversões produtivas para seu complemento, “a falta de competitividade foi 

fatal no processo de globalização e de abertura comercial” (GALVÃO, 1997, p. 180). 
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3.4 POLÍTICAS SETORIAIS PARA O NORDESTE 

Com a emergência do neoliberalismo, mudanças no tratamento da economia regional 

ocorreram. O apoio à industrialização passou a ser desenvolvido no âmbito das políticas 

estaduais. A tendência nacional de desconcentração produtiva que vinha se observando foi 

invertida porque “a ausência de uma política nacional e regional nos anos 1980 delimitou a 

trajetória de convergência das disparidades no Brasil, da convergência dos indicadores 

socioeconômicos” (ROMÃO, 1996, p. 187). Uma justificativa para esta mudança é a de que o 

sistema neoliberal, individualista por natureza, não premia a equidade entre espaços 

econômicos, prejudicando e isolando os menos eficientes. 

No Nordeste, as políticas de desenvolvimento regional transformaram-se em 

estratégias de incentivo às atividades setoriais onde as vantagens de fato existissem. Os 

primeiros passos no sentido de estímulos setoriais foram dados com a elaboração do Projeto 

Nordeste, durante o ano de 1985, que propôs implantar seis ações programáticas para 

estimular o avanço do setor produtivo.  

Destas, apenas uma foi efetivamente executada, o Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural (PAPP), que contou com o suporte financeiro do Banco Mundial. Englobou 

todos os estados da região e foi considerado como um projeto de relativo sucesso, pois “os 

projetos produtivos provocaram impactos positivos na renda, no emprego e apresentaram alta 

taxa interna de retorno social” (SOARES, 1997, p. 134).  

Nessa fase de transição em que a ideologia neoliberal ainda não havia se imposto de 

forma decisiva, outros programas setoriais foram elaborados, objetivando especialmente o 

desenvolvimento agropecuário do Nordeste. Em Congresso Nacional (1993, p. 88-93), são 

analisados os principais programas operados pela iniciativa pública em meio ao advento da 

globalização no país.  

O de maior destaque foi o Projeto de Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI), cuja 

finalidade era aumentar o PIB nordestino mais do que o PIB nacional. Ademais, procurou 

promover a geração de empregos, alavancar a produtividade do trabalho, incrementar a 

distribuição de renda e melhorar a distribuição espacial do PIB regional. O PDRI definiu 

basicamente 14 áreas-programa, quase todas operando como agricultáveis (Alto, Baixo e 

Submédio do São Francisco, Complexo Cacaueiro e Madeireiro da Bahia, Agreste da Paraíba, 

Agreste de Pernambuco, Baixada Maranhense, Cerrados dos Rios Grande e Corrente, dentre 

outras).  
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Para alcançar tal intento, o programa buscou transformar a economia agropecuária, 

integrar o parque industrial, preservar os recursos naturais, promover o desenvolvimento do 

turismo e melhorar a infraestrutura social. Os recursos foram oriundos do governo federal e de 

projetos por ele comandados, como o FINOR e o PIN/PROTERRA. Contou ainda com o 

auxílio dos organismos multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial. 

No governo Collor, na fase em que a ideologia neoliberal já se afirmava no país, foi 

implementado o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), que teve o 

propósito de fomentar esta atividade em toda a região, principalmente nas áreas costeiras dos 

estados, através da ação articulada de órgãos como a Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR), o Banco do Nordeste e a SUDENE com os estados da região. No 

financiamento deste programa contribuíram o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e o BNDES, que concedeu empréstimos aos governos estaduais em 

condições satisfatórias. 

Como objetivos específicos, o programa procurou focar suas ações para “aumentar 

os fluxos turísticos, a taxa de permanência e o gasto médio de turistas estrangeiros, difundir 

novos pontos turísticos e estimular o aproveitamento dos recursos naturais e culturais que 

integram o patrimônio turístico do Nordeste” (CONGRESSO NACIONAL, 1993, p. 91). 

Com recursos que totalizaram US$ 1,62 bilhão, o programa atuou na construção e restauração 

de rodoviárias e aeroportos, capacitação de pessoal na área do turismo, expansão e 

aperfeiçoamento da rede de abastecimento de água e esgoto, da coleta de lixo, da rede elétrica 

e das telecomunicações nas cidades acobertadas. 

Procurando amenizar o problema da seca, foi criado, em 1992, o Programa de 

Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica do Nordeste através da construção de barragens, de 

projetos de irrigação e do abastecimento de água na zona urbana e na zona rural. Segundo 

Congresso Nacional (1993), o programa contou com recursos da ordem de US$ 3,6 bilhões e 

abarcou principalmente o sertão nordestino.  

Ainda existiram outros programas de menor significado, como o Programa de Apoio 

à Agricultura Irrigada (PROIRRIGAR) que ficou a cargo do Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca e teve o objetivo de melhorar o sistema de irrigação da região e o Polo 

Agroindustrial do Sul Maranhense (POLAGRIS) que visou expandir a agroindústria. 

Em 1990, foram criados os chamados Fundos Constitucionais. Os mesmos 

representavam mecanismos de financiamento às atividades produtivas das regiões menos 

desenvolvidas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), objetivando fortalecer as áreas onde 

vigorassem vantagens competitivas dentro do contexto internacional, mas, só “o Nordeste 
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recebeu 60% da partilha total, sendo a metade destinada às áreas semiáridas” (CONGRESSO 

NACIONAL, 1993, p. 77).  

Os dados da tabela 18 revelam o montante invertido pelo Fundo Constitucional do 

Nordeste (FNE). O volume de recursos aplicado no setor rural e agroindustrial (US$ 822,1 

milhões) superou o invertido no setor industrial (US$ 658,7 milhões).  

                                                      Tabela 18 

  FNE: Repercussões econômicas das aplicações na Região Nordeste – 1990-1992 

Valores em US$ milhões 

Variáveis 
Setor Rural e 

Agroindustrial 
Setor Industrial Total 

1. Valor Aplicado 822,1 658,7 1.480,8 

2. Valor Bruto da Produção 1.096,6 1.141,8 2.338,4 

3. Valor Agregado (Produto) 597,9 520,9 1.118,9 

4. Massa salarial 117,4 117,2 234,6 

5. Geração de Empregos (Diretos + Indiretos) 292.918 11.121 405.039 

6. Efeitos para Trás (Compra de Insumos) 348,1 542,0 890,1 

7. Efeitos para Frente (Venda de Insumos) 667,4 610,3 1.277,7 

8. Importações       

       8.1 Do Resto do País 110,2 140,4 250,6 

       8.2 Do Resto do Mundo 67,5 32,5 100,0 
Fonte: BNB-DESIN/ETENE apud CONGRESSO NACIONAL, 1993, p. 80. 

 

Mesmo assim, o menor investimento na indústria gerou um valor bruto da produção 

maior que o do setor agropecuário (US$ 1.141,8 milhão da indústria contra US$ 1.096,6 

milhão do setor primário), uma vez que processa bens com maior valor agregado. A geração 

de empregos, por sua vez, fez jus à quantidade investida nos setores, crescendo mais onde foi 

maior a destinação dos recursos. 

Um dado que não se encontra relacionado aos investimentos do FNE é o das 

exportações que “esteve condicionado à performance geral das exportações brasileiras: isto 

implicou, em quase todos os casos, em coeficientes de exportação crescentes até 1985 e 

declinantes a partir desta data” (PACHECO, 1996, p. 124).  

A indústria liderou o crescimento econômico do Nordeste no período 1965/1985 

(tabela 19), onde foram feitos diversos investimentos. Por conseguinte, o setor “aumentou sua 
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participação a partir de 1960, atingindo seu pico no período 1980-85, quando decaiu 

acentuadamente” (AZZONI, 1997, p. 351).  

                                                       Tabela 19 

Nordeste: Componentes setoriais do crescimento regional (%) – 1960/1995 

Setor 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 

Agricultura 40 0 20 9 17 13 42 

Indústria 9 51 36 52 63 17 0 

Serviços 51 49 44 39 20 70 58 
Fonte: AZZONI, 1997, p. 351. Modificada pelo autor. 

 

A partir de 1985, a indústria perdeu participação relativa frente aos setores de 

serviços e de agricultura na liderança do crescimento regional. Inclusive, entre 1990 e 1995 

não contribuiu em nada para o crescimento. Já a agricultura passou a ganhar cada vez mais 

importância, chegando a contribuir em 42% no aludido período. Segundo Azzoni (1997) a 

Região Nordeste apresentou redução considerável da participação do seu produto industrial na 

produção da indústria nacional. De 12% em 1990, passou para 8% em 1994.  

Quando o padrão de crescimento estruturado pelo Estado brasileiro entrou em crise 

nos anos oitenta, os incentivos fiscais tornaram-se os grandes fatores de atração de 

empreendimentos produtivos com potencial de geração de emprego e de renda. Neste 

contexto, ganhou força a chamada “guerra” fiscal, baseada em “renúncias fiscais, gerando um 

ambiente de competição espúria entre os entes da federação. Assim, ocorreria uma verdadeira 

disputa baseada em crescentes concessões dos estados. 

Como afirma Dulci (2002, p. 96), o conflito fiscal no Brasil teve dois pontos 

motivadores. O primeiro foi o processo de descentralização política em favor de estados e 

municípios, diminuindo a responsabilização do poder central em relação à elaboração e 

execução de políticas de caráter inter-regional. O outro foi a “abertura da economia brasileira, 

com o aprofundamento de sua inserção global. A abertura ensejou a condição econômica para 

a escalada da guerra fiscal, na medida em que atraiu um fluxo crescente de capitais 

internacionais em busca de oportunidades de investimento no país” (DULCI, 2002, p. 97). 

Entre 1985 e 1994, a Região Nordeste teve sua participação no produto nacional 

praticamente estagnada. Nos primeiros cinco anos, a região aumentou de 13,7% para 14,1%, 

mas com o funcionamento dos programas setoriais chegou ao patamar de 13,9% em 1994, 
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como demonstrado na tabela 20. Destaca-se também a queda da participação da maior 

economia nordestina (Bahia) no PIB nacional que passou de 5,2% em 1985 para 4,8% em 

1994. Alguns estados permaneceram com suas participações estáveis (Rio Grande do Norte e 

Sergipe). O restante elevou sua participação no produto nacional minimamente. 

                                                     Tabela 20 

                                Brasil: Participação das regiões no PIB (%) – 1985/1994 

 

REGIÃO 1985 1990 1994 

Norte 4,1 5,0 4,8 

Nordeste 13,7 14,1 13,9 

    Maranhão 1,0 1,2 1,1 

    Piauí 0,4 0,5 0,5 

    Ceará 1,7 1,7 1,9 

    Rio Grande do Norte 0,9 0,9 0,9 

    Paraíba 0,7 0,8 0,8 

    Pernambuco 2,4 2,6 2,5 

    Alagoas 0,7 0,9 0,8 

    Sergipe 0,7 0,8 0,7 

    Bahia 5,2 4,8 4,8 

Sudeste 59,1 58,4 56,7 

Sul 17,1 16,0 17,7 

Centro-Oeste 6,0 6,6 7,0 

Brasil 100,0 100,0 100,0 
 Fonte: AZZONI, 1997, p. 351. Modificada pelo autor. 

 

No contexto nacional, as regiões Norte e Centro-Oeste, grandes produtoras de bens 

do setor primário tiveram um ligeiro incremento de sua participação. Nota-se ainda a queda da 

Região Sudeste na participação da produção, passando de 59,1% em 1985 para 56,7% em 

1994. 

Com relação às exportações brasileiras, em estudo de Araújo (1997, p. 174), ao 

agregar a Região Sul à Região Sudeste, observa-se que o percentual conjunto delas, que em 

1975 correspondia a 68%, passou, em 1995, para 82%. Vale destacar que estas duas regiões 

concentravam 80% das áreas mais dinâmicas do país em 1995. Já o Nordeste, por seu turno, 

passou a realizar apenas 9% das exportações brasileiras em 1995, ante 17% em 1975. Só 15% 

dos centros dinâmicos encontravam-se no Nordeste em 1995. 

Até 1990, o Nordeste vinha apresentando melhoria nos seus indicadores econômicos, 

possivelmente fruto dos investimentos realizados no setor industrial. A região “produziu mais 
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para o exterior, duplicando seu valor exportado, que passou de US$ 1,5 bilhão, em 1975, para 

US$ 3 bilhões, em 1990” (ARAÚJO, 1997, p. 161).  

As diretrizes postas pelo neoliberalismo proposto pelo Consenso de Washington 

foram contra os interesses da região, que não contou mais com o apoio do Estado tal como 

ocorrera a partir da criação da SUDENE. Um exemplo desta situação é visto em Araújo 

(1997), quando a autora faz um balanço das modificações ocorridas nas alíquotas tributárias 

dos produtos comercializados no Sudeste e no Nordeste dado o processo de abertura 

comercial: 

A redefinição da estrutura associada à política de abertura comercial do 

Brasil, em curso desde 1988, reduziram mais fortemente as alíquotas do 

imposto de importação sobre produtos intermediários e bens de capital 

enquanto foi menor a redução da proteção dos bens de consumo duráveis. 

Enquanto a alíquota média cai de 51% em 1987 para 14,2%, em 1994, os 

bens duráveis tinham nesse último ano proteção média de 25,7% contra uma 

proteção que variava entre 7,6% e 13,1% para os chamados bens 

intermediários. Por sua vez, os bens não duráveis de consumo ficaram com 

alíquotas médias variando de 8,6% (agrícolas) para 15,8% (manufaturados). 

Ora, a estrutura produtiva do Nordeste tem como especialização recente, 

como se viu anteriormente, a produção de bens intermediários e bens de 

consumo não duráveis, enquanto no Sudeste se concentra a produção dos 

bens de consumo duráveis e dos bens de capital. (ARAÚJO, 1997, p. 175). 

Mesmo com todas as desvantagens competitivas que o neoliberalismo impôs, a 

Região Nordeste apresentou algumas áreas dotadas de dinamismo suficiente para se inserirem 

no mercado externo pelo menos até meados dos anos 1990, conforme observa Araújo (1997):  

É o caso da produção química (da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco), 

da de alumínio no Maranhão, da produção de certos produtos têxteis do polo 

de fortaleza, da fruticultura dos Vales do São Francisco e do Açu, da 

produção de material elétrico, em Pernambuco, da produção de soja do oeste 

baiano e do sul do Maranhão e do Piauí. As exportações de castanha de caju, 

camarões e lagosta, realizadas, sobretudo, pelo Ceará e pelo Rio Grande do 

Norte também têm mostrado que essas atividades são competitivas no 

mercado externo. Vantagens competitivas também são identificadas em 

outras atividades, como a produção de celulose, com investimentos de porte 

no sul da Bahia e com grande potencial no Maranhão, ou como o turismo ao 

longo de todo o litoral do Nordeste. (ARAÚJO, 1997, p. 184-185). 

O aumento da demanda internacional por estes bens teve fundamental importância 

para que estas atividades continuassem se inserindo cada vez mais no comércio mundial. 

Visualizando-se a trajetória de crescimento econômico que engloba o período que vai 

de 1970 até 1995 (tabela 21), a Região Nordeste, apresentou uma taxa média anual de 

crescimento decrescente, mas superior à brasileira até 1990. Os resultados dos estados da 
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região mostram que todos também apresentaram redução em suas taxas de crescimento 

(desaceleração) no período analisado. 

                                                    Tabela 21 

Brasil, Nordeste e estados: taxa média anual de crescimento do PIB (%) – 

1970/1995 

Discriminação 1970-1980 1980-1990 1990-1995 

Nordeste 8,7 3,3 2,6 

       Maranhão 9,3 8,3 2,9 

       Piauí 9,4 6,9 1,0 

       Ceará 10,8 4,7 5,3 

       Rio Grande do Norte 10,3 7,4 4,1 

       Paraíba 6,5 5,8 2,1 

       Pernambuco 8,6 3,5 1,5 

       Alagoas 9,1 5,2 2,6 

       Sergipe 10,2 4,4 0,7 

       Bahia 8,8 3,7 2,2 

Brasil 8,6 1,6 2,7 
Fonte: Brasil. SUDENE. Agregados Econômicos Regionais: Produto Interno Bruto - Nordeste do Brasil - 

1965/1995. Recife: SUDENE, DPO, 1996 apud ARAÚJO, LIMA e SOUZA, 1997, p. 60. 

 

A manutenção do crescimento no período 1990-1995, mesmo a taxas inferiores 

verificadas nas décadas de 1970 e 1980, diz respeito, em parte, aos resultados das políticas 

setoriais implementadas. Por exemplo, a taxa média anual do Rio Grande do Norte pode ter 

seu comportamento “associado ao impulso da atividade petrolífera, além da expressiva 

atividade da fruticultura no oeste do estado” (ARAÚJO, LIMA e SOUZA, 1997, p. 59).  

Os estados receptores dos polos industriais na década de 1970, como Maranhão, 

Bahia, Alagoas e Sergipe, apresentaram, na primeira metade da década de 1990, uma queda 

significativa na taxa de crescimento em relação à observada no início da maturação dos 

investimentos (década de 1980). Assim, observa-se que as políticas setoriais implantadas não 

tiveram o mesmo fôlego para manter elevadas taxas de expansão da economia. 

Analisando o produto por habitante no Nordeste, apreende-se que, no período em que 

vigoraram algumas das políticas setoriais, o indicador praticamente se estabilizou (tabela 22), 

crescendo apenas 4% entre 1985 e 1994.  
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                                                      Tabela 22 

Valores de PIB per capita para regiões e estados do Nordeste (US$ constantes de 

1995) – 1985/1994 

REGIÃO 1985 1990 1994 

Norte 2.321,04 2.504,99 2.264,05 

Nordeste 1.613,65 1.657,11 1.680,06 

    Maranhão 1.053,87 1.168,14 1.156,05 

    Piauí 826,68 968,12 939,75 

    Ceará 1.296,18 1.312,08 1.499,63 

    Rio Grande do Norte 1.865,51 1.872,91 1.957,55 

    Paraíba 1.062,24 1.245,23 1.237,26 

    Pernambuco 1.640,48 1.804,85 1.806,26 

    Alagoas 1.460,70 1.719,29 1.637,79 

    Sergipe 2.366,08 2.735,67 2.430,89 

    Bahia 2.227,51 2.027,82 2.050,66 

Sudeste 4.685,09 4.661,17 4.651,21 

Sul 3.730,34 3.595,99 4.159,29 

Centro-Oeste 3.025,67 3.537,92 3.667,49 

Brasil 3.395,94 3.411,63 3.480,89 
Fonte: AZZONI, 1997, p. 386. Modificada pelo autor. 

 

Em comparação com as demais regiões e o país, o Nordeste teve o mesmo 

comportamento das décadas anteriores, apresentando o menor PIB per capita. O indicador 

regional não chegou a alcançar nem a metade do valor do indicador nacional (48,57% em 

1990 e 48,26% em 1994).  

De modo geral, a emergência dos planos setoriais contribuiu para manutenção da 

heterogeneidade da base produtiva regional, pois favoreceu o desenvolvimento de novas 

atividades e produtos pouco dinâmicos, com baixa capacidade de transformação estrutural. 

O esquecimento das estratégias de desenvolvimento regional interrompeu a melhoria 

de alguns indicadores econômicos de regiões como o Nordeste, redefinindo o arranjo regional 

ao interromper o modelo de crescimento econômico com base na desconcentração produtiva e 

na industrialização. 
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4. A DINÂMICA ECONÔMICA DO NORDESTE NO PERÍODO 1995/2010 

A estratégia de política de desenvolvimento regional para o Nordeste foi 

sensivelmente modificada durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e de Lula em 

relação ao modelo implantado nas décadas de 1960 e de 1970. O governo de Fernando 

Henrique Cardoso extinguiu o planejamento global na região. Durante a gestão de Lula, a 

novidade foram os programas sociais (como o Bolsa Família) e o Programa de Aceleração do 

Crescimento, com amplas repercussões na economia regional. 

4.1 A POLÍTICA ECONÔMICA NACIONAL E SEU DESDOBRAMENTO NA REGIÃO 

NORDESTE 

O governo de Fernando Henrique Cardoso, preocupado com a estabilização dos 

preços, relegou a estratégia de desenvolvimento regional às instituições de fomento 

responsáveis por tal ação, pois a “crise fiscal e financeira impossibilitou o ordenamento das 

políticas regionais” (HADDAD, 1996, p. 133).  

Em 2001, a SUDENE foi extinta por meio da Medida Provisória nº 2.156-5 de 24 de 

agosto. Com isso, o governo federal deixou a cargo do Banco do Nordeste formular e executar 

a estratégia de desenvolvimento regional nordestina. O banco ampliou sua perspectiva de 

atuação, sendo não apenas financiador do crescimento, mas se tornando também orientador, 

articulador e fomentador do processo. Em Bursztyn, Cardoso e Rocha (2010), evidencia-se o 

rumo organizacional e de atuação que o Banco do Nordeste tomou. A instituição participou 

ativamente das decisões de política regional com: 

A criação de vários instrumentos de gestão para efetivar essa ação, como os 

programas Agentes de Desenvolvimento e Polos de Desenvolvimento 

Integrado, além do fórum de discussão denominado Farol de 

Desenvolvimento; a aproximação da Instituição com os micros e pequenos 

empreendedores, que tiveram, inclusive, a criação de linhas de créditos 

específicas para o segmento, como o Programa de microcrédito, denominado 

de Crediamigo; e, como ação mais evidente, a criação e divulgação de uma 

nova marca para a instituição, associada à ideia de sustentabilidade. 

(BURSZTYN, CARDOSO e ROCHA, 2010, p. 120). 

Na linha neoliberal, o governo de Fernando Henrique Cardoso intensificou o 

processo de privatização de empresas estatais. Logo no primeiro ano de mandato, segundo 

BNDES (2002, p. 15) criou-se o Conselho Nacional de Desestatização pela Lei nº 9.491. 

Dando continuidade ao Programa Nacional de Desestatização (PND), aquele governo 
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intensificou o papel do BNDES como principal emprestador de recursos para grupos 

compradores. O foco do banco encontrava-se no aumento da sua eficiência. 

Além dos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes, foram incluídos no 

programa gerido pelo BNDES “os setores elétrico, financeiro e as concessões das áreas de 

transporte, rodovias, saneamento, portos e telecomunicações” (BNDES, 2002, p. 15). Entre 

1995 e 2002, promoveu-se a privatização de 125 empresas públicas que rendeu cerca de US$ 

78 bilhões de receita ao governo, segundo dados de BNDES (2002, p. 2).  

Na linha do planejamento setorial, o governo Fernando Henrique Cardoso estimulou 

alguns espaços regionais dotados de vantagens comparativas que pudessem inserir a economia 

nordestina no cenário mundial.  

Durante o governo Lula, alguns programas voltados ao tratamento das disparidades 

socioeconômicas regionais foram formulados. Foi criado no âmbito do Ministério da 

Integração, em 2003, o Programa Nacional de Desenvolvimento Regional12 (PNDR). Seus 

recursos, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR), buscaram 

ampliar os financiamentos “destinados para o setor produtivo em infraestrutura e às atividades 

de pesquisa e desenvolvimento para fortalecer a infraestrutura tecnológica” (GUMIERO, 

2013, p. 20), destacadamente nas regiões menos dinâmicas do país.  

Os recursos do fundo eram provenientes da arrecadação de tributos federais, como o 

Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto sobre Operações com Bens e Prestação de 

Serviços e o Imposto de Renda. As ações englobaram medidas que iam desde o auxílio a 

“políticas industriais até a renacionalização de recursos estratégicos, numa linha de geração de 

capacidades institucionais estatais” (GUMIERO, 2013, p. 8). 

Para mobilizar o programa, foram definidas em cada região geográfica áreas de 

média dimensão (denominadas de mesorregiões) que impulsionariam o crescimento regional. 

Nelas se promoveriam ações que implicassem, segundo Bursztyn, Cardoso e Rocha (2010, p. 

125), em processos de associativismo e cooperativismo, na introdução do planejamento e do 

gerenciamento de ações de desenvolvimento sustentável, na capacitação de recursos humanos 

e na realização de fóruns para tratamento do andamento dos projetos. 

Criou-se uma ramificação do PNDR intitulada Programa de Promoção da 

Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais (PROMESO) que pretendeu instigar a 

organização social e a dinâmica econômica. Pode-se entender como uma política pública que 

possibilitou a participação da sociedade civil na identificação de problemas e de soluções.  No 

                                                 
12 Apesar de ser institucionalizado apenas em fevereiro de 2007, via Decreto número 6047. 
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Programa Nacional de Desenvolvimento Regional seriam as políticas sociais quem gerariam o 

crescimento econômico. 

No Nordeste foram implementados o Programa Nacional de Desenvolvimento do 

Nordeste (PNDE) e o Programa de Desenvolvimento do Semiárido (PDSA), simbolizando 

“uma retomada da atividade de planejamento do desenvolvimento regional pelo próprio 

governo federal, apontando-se, em relação ao Nordeste, o semiárido como espaço prioritário 

da intervenção estatal” (BURSZTYN, CARDOSO e ROCHA, 2010, p. 127). Baseou-se no 

auxílio à industrialização e à infraestrutura física e social e objetivou melhorar a 

produtividade, elevar a distribuição de renda e permitir a inclusão social na região (estas duas 

últimas medidas objetivando ampliar o consumo das massas).  

Para dar início às obras de execução, foi feito um diagnóstico da situação da estrutura 

econômica nordestina, apontando problemas sociais, científicos e econômicos. Tendo como 

base o trabalho de Gumiero (2013, p. 20-21), pode-se elencar em detalhes cada um destes três 

tipos de problemáticas.  

No campo social, os entraves identificados foram os baixos padrões de higiene e de 

saneamento, o déficit habitacional, a alta taxa de analfabetismo, o alto nível de mortalidade e 

a pequena capacidade de associação da sociedade.  

As dificuldades observadas no âmbito científico foram a restringida capacidade de 

geração e difusão de conhecimentos científicos, a significativa defasagem tecnológica em 

relação a outras regiões e o desencontro entre o sistema gerador de conhecimento e sua 

utilização pelo setor produtivo.  

Por sua vez, os obstáculos da esfera econômica foram a baixa competitividade da 

região, a insuficiente dotação de infraestrutura, a restrita capacitação da mão de obra, o baixo 

crescimento econômico verificado nos últimos anos (anteriores a 2007), a desestruturação dos 

ramos tradicionais e o lento processo de modernização do setor manufatureiro.  

O PNDE determinou os objetivos regionais a serem alcançados. Além de se 

intensificar o grau de integração produtiva tanto inter-regional como intrarregional, o 

programa buscou expandir e diversificar a base produtiva, gerar vantagens competitivas e 

promover o desenvolvimento da infraestrutura social. Desse modo, foram definidas as áreas 

de atuação ou as “áreas-programas estratégicas: Meio Norte, Sertão Norte, Ribeira do São 

Francisco, Sertão Sul, Litorânea Norte, Litorânea Leste, Litorânea Sul e Cerrados” 

(GUMIERO, 2013, p. 21).  



59 

 

 

A tabela 23 mostra, para o ano de 2005, como ficou a previsão da distribuição dos 

recursos para as sub-regiões, quais os estados e o total de municípios que cada sub-região 

abarcou e o montante de recursos invertidos em cada uma delas. 

Tabela 23 

Nordeste: Investimentos em sub-regiões – 2005 

Região Estados 
Municípios 

Investimentos (R$) 
nº % 

Litorânea Sul SE, BA, ES 275 12,7 11 bilhões 

Litorânea Leste PE, PA, RN, AL 198 9,8 9,8 bilhões 

Litorânea Norte CE, MA, PI 83 4,1 12,05 bilhões 

Cerrados  MA, PI, BA 168 8,3 1,54 bilhão 

Meio Norte MA, PI 190 9,4 75 milhões 

Ribeira do São Francisco SE, AL 126 6,2 2,45 bilhões 

Sertão Norte PI, CE, RN, PA, PE 701 34,5 10,9 bilhões 

Sertão Sul SE, BA, MG 306 15,1 1,3 bilhão 

Fonte: GUMIERO, 2013, p. 22. Modificada pelo autor. 

 

A sub-região do Sertão Norte foi a que abrangeu o maior número de estados e o 

maior percentual de municípios (34,5% destes) e foi apenas a terceira maior em destinação 

dos investimentos. Lá funcionaram duas importantes obras para o governo federal, a 

Transposição do Rio São Francisco e a ferrovia Transnordestina. A sub-região Litorânea Sul 

foi a receptora da segunda maior margem de investimentos, totalizando R$ 11 bilhões. Cerca 

de 89% dos investimentos nesta sub-região concentraram-se na Bahia. 

A sub-região Sertão Sul é a segunda com mais municípios (306), contudo, recebeu 

apenas R$ 1,3 bilhão, sendo o segundo menor volume de recursos do programa. A que 

recebeu o maior aporte de recursos foi a Litorânea Norte (R$ 12,05 bilhões), componente da 

região do semiárido e que concentrou seus investimentos no estado do Ceará (cerca de 80%). 

O destaque ficou por conta do fato dela ser a que englobou o menor percentual de municípios 

do programa (somente 4,1%). Então, o foco dos investimentos se deu na área mais pobre do 

Nordeste. 

A sub-região Litorânea Leste se destacou por incentivar o setor industrial e o de 

infraestrutura, aportando um relevante montante de recursos (R$ 9,8 bilhões). Por sua vez, a 

sub-região dos Cerrados, que apresentava maior potencial agrícola, recebeu apenas R$ 1,54 

bilhão, o terceiro menor aporte.  
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Em 2007, a SUDENE foi recriada, através da Lei Complementar nº 125, expressando 

a preocupação com o processo de desenvolvimento da Região Nordeste. Porém, os primeiros 

anos da instituição recriada foram de reestruturação técnica e de elaboração do planejamento 

com as ações a serem executadas. 

No governo Lula, em 2004, o BNDES criou o Sistema de Planejamento Integrado 

para o Desenvolvimento (Spid), revertendo o papel que assumira nos dois últimos governos, 

em que as ações do banco priorizavam o processo de privatização – já que, “retomou-se a 

ideia de projeto. Além disso, o quadro macro era melhor, pois houve aperfeiçoamento do 

modelo institucional” (CASTRO, 2014, p. 257). O Spid foi pensado em cima dos desafios 

setoriais do país, bem parecido com o que tinha sido feito no planejamento da década de 

1970.  

Por conseguinte, as prioridades de financiamento do banco voltaram a focar na 

infraestrutura e na capacidade produtiva. Os desembolsos do BNDES cresceram ano após ano 

no governo Lula (tabela 24) e superou, a partir de 2007, o desembolso anual máximo 

executado no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

                                                        Tabela 24 

Desembolsos totais do BNDES – 1996/2010  

Ano Quantidade desembolsada (R$ bilhões) 

1996 25,1 

1997 43,1 

1998 49,2 

1999 42,5 

2000 46,9 

2001 47,3 

2002 63,5 

2003 51,4 

2004 54,2 

2005 59,5 

2006 62,3 

2007 73,0 

2008 96,6 

2009 137,4 

2010 168,4 

Fonte: www.bndes.gov.br. Elaborada pelo autor. 

 

Além do mais, iniciou-se o processo de inserção internacional do banco, com a 

implantação de “dois escritórios de representação e uma subsidiária. Os escritórios de 

representação, criados em Montevidéu e em Joanesburgo têm como áreas de atuação, 

respectivamente, América Latina e África. Já a subsidiária está localizada em Londres” 
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(GUIMARÃES et al., 2014, p. 73). Este processo buscou fomentar a expansão internacional 

de empresas nacionais e evidenciar a representação institucional do banco no cenário mundial. 

A mais destacada estratégia de crescimento elaborada pelo governo Lula foi o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado em 200713. O programa, como 

explica Souza (2008, p. 327), visava a solução de gargalos que dificultavam o crescimento do 

país, como a infraestrutura física (energia e logística) e a infraestrutura social (baseada na 

habitação e no saneamento). Os blocos de investimento apontavam nas seguintes direções: 

medidas fiscais; incentivo ao crédito; desoneração tributária; incentivo ao ambiente de 

investimento; e foco no investimento em infraestrutura física básica. 

As inversões em infraestrutura tinham o propósito de melhorar a competitividade da 

economia brasileira através da redução dos custos produtivos e da elevação da produtividade 

do trabalho. Para o aperfeiçoamento da logística nacional, as obras pretenderam modernizar e 

expandir as ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrovias e portos. O centro das ações se 

constituiu na ampliação do segmento aeroportuário (identificado como o maior gargalo do 

sistema logístico brasileiro), com vistas a facilitar o transporte de mercadorias ao mercado 

externo. Na parte social, as operações foram direcionadas à melhoria do saneamento, da 

habitação, dos recursos hídricos e de alguns programas, como a expansão do Programa Luz 

para Todos. No campo urbano, foram elaboradas obras de mobilidade urbana e de 

conservação e modernização de metrôs e trens.  

Os investimentos totais inicialmente somaram, segundo Brasil (2010, p. 5), R$ 503,9 

bilhões (este valor foi revisado para R$ 657,4 bilhões, dos quais R$ 541,8 bilhões destinados 

para ações previstas para terminar até 2010 e R$ 115,6 bilhões para obras que terminariam 

após 2010). Quanto à distribuição dos recursos, a logística comportou cerca de 10,6%, o 

campo de infraestrutura social aproximadamente 19,4% e o eixo da energia foi contemplado 

com uma participação maior, de 70%14.  

Para os empreendimentos regionais, os investimentos englobaram aproximadamente 

R$ 177 bilhões para as obras que ficariam prontas entre 2007 e 2010 e R$ 180 bilhões para as 

                                                 
13

 Dentro do governo foi uma vitória do grupo desenvolvimentista, comandado por Dilma Rousseff e Guido                                                                 

Mantega na época ministra-chefe da Casa Civil e ministro do Planejamento, respectivamente. 

 
14

 Porém, em 2009, segundo Apolinário, Silva e Moreira (2010, p. 17), o provimento de recursos do programa 

sofreu um ajustamento, redimensionando os valores. O montante investido entre 2007 e 2010 passou para R$ 

528 bilhões e o valor pós 2010 fechou em R$ 552 bilhões. Quanto aos recursos do PAC, no primeiro período 

(2007-2010), o energético usou 44,5%, perdendo participação relativa. O logístico alcançou os 13,5% e o da 

infraestrutura social e urbana aumentou significativamente o seu aporte de recursos, utilizando cerca de 42% 

destes.  
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que só terminariam após 2010, totalizando R$ 357 bilhões. Dos R$ 528 bilhões previstos com 

o redimensionamento feito em 2009 para as obras que ficaram prontas no período 2007-2010, 

aproximadamente R$ 444 bilhões foram executados (o que representa aproximadamente 84% 

do total)15. 

Como em programas e planos governamentais anteriores, os recursos financeiros 

continuaram concentrados na Região Sudeste (tabela 25). Inicialmente, sem o 

redimensionamento, ela absorveu mais de 60% dos recursos do PAC. Para o Nordeste foi 

destinado 15%. Já com os valores atualizados, ambas as regiões aumentaram suas parcelas. O 

Nordeste chegou ao índice de 18,53% e o Sudeste alcançou os 61,24%.  

As regiões menos contempladas com a distribuição de recursos do PAC foram o 

Centro Oeste e o Norte. A Região Centro-Oeste, que recebeu o menor aporte de recursos, teve 

sua participação reduzida de 5,9% para 4,3% com o redimensionamento dos valores feito em 

2009. Já a Região Norte contou inicialmente com 10,7% dos recursos na elaboração do 

programa e passou para 6,8% com a revisão dos valores. Por sua vez, a Região Sul foi 

receptora de aproximadamente 9,2% dos recursos. 

Tabela 25 

Distribuição espacial dos investimentos totais do PAC 

Região 

Valores previstos 

em 2007  

Participação no uso 

dos recursos 

Valores atualizados 

em 2009 

Participação no 

uso dos recursos 

(R$ bilhões) (%) (R$ bilhões) (%) 

Nordeste 67.101,90 15,02 200.434,80 18,53 

Norte 47.711,80 10,68 73.294,40 6,78 

Sul  37.176,70 8,32 98.902,50 9,15 

Sudeste 268.554,20 60,1 662.311,60 61,24 

Centro-Oeste 26.263,90 5,88 46.513,60 4,3 

Fonte: www.brasil.gov.br/pac/relatoriosestaduais. Elaborada pelo autor. 

 

Todavia, faz-se necessário mencionar que todas as regiões do país receberam mais 

recursos do que o previsto em 2007, especialmente o Nordeste e o Sudeste, que tiveram seus 

valores mais que dobrados. A Região Nordeste representou a preocupação do governo com a 

melhoria da dimensão social, dada a sua pobreza. O aporte significativo de recursos 

                                                 
15

 BRASIL, 2010, p. 5.  
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direcionado para execução de obras na Região Sudeste seria justificado pelo fato de que boa 

parte do parque produtivo brasileiro está lá instalado. 

Torna-se difícil afirmar que o PAC significou um projeto de governo que primou 

pela desconcentração espacial dos investimentos – fator necessário para promover uma 

diminuição das desigualdades econômicas regionais – quando a região mais rica concentrou 

mais da metade dos recursos financeiros. Entretanto, ele contribuiu para a dotação de 

equipamentos de infraestrutura e para estimular a indústria da construção civil por meio da 

criação de programas habitacionais no governo Lula em regiões como o Nordeste, 

direcionando para este uma proporção de recursos do programa maior que a participação dele 

na formação do produto nacional.  

Detalhadamente, na Região Nordeste (tabela 26) as maiores economias foram 

contempladas com mais recursos. A Bahia recebeu a maior parcela, cerca de 26% dos 

recursos. Em seguida veio Pernambuco, contemplado com 21,45% e o Ceará que recebeu 

14,11%. O restante dos recursos foi distribuído em menor parcela aos outros estados que 

possuíam menor dinamismo econômico, com destaque para o Maranhão e o Rio Grande do 

Norte, focos de 8,68% e 8,06% dos recursos, respectivamente. 

                                                     Tabela 26 

Nordeste: Participação estadual nos investimentos regionais (PAC) – 2007/2010 

UF 
Obras prontas entre 2007 e 2010 

Logística (%) Energética (%) Social e urbana (%) Total (%) 

Nordeste 100,00 100,00 100,00 100,00 

RN 3,79 8,92 8,06 8,17 

PE 34,15 17,34 18,59 21,45 

AL 10,36 4,45 4,60 5,68 

PB 3,99 2,33 10,03 5,81 

MA 6,20 9,19 8,00 8,68 

CE 12,35 12,43 15,13 14,11 

BA 15,81 27,32 25,46 26,05 

PI 11,62 1,56 4,48 4,27 

SE 1,69 16,41 5,60 5,74 

Fonte: www.brasil.gov.br/pac/relatoriosestaduais2010. Modificada pelo autor. 

 

Os investimentos em infraestrutura energética se direcionaram em maior 

porcentagem para o estado da Bahia, maior produtor regional. O estado contou com 27,32% 

dos recursos para as obras do eixo. Quanto à logística, o estado de Pernambuco foi o maior 

receptor dos recursos do PAC na região, contando com 34,15% do total. O eixo da 
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infraestrutura social e urbana teve a Bahia como o estado mais contemplado com recursos, 

sendo destinado para este um montante correspondente a 25,46% dos mesmos. 

Como outros programas e planos econômicos, o PAC também foi alvo de críticas. As 

principais delas estão relacionadas “à baixa redução de impostos, a não redução dos gastos 

correntes do governo e a não inclusão de políticas monetárias capazes de deslocar o 

investimento da esfera financeira para a esfera produtiva” (MACEDO, 2011, p. 44). Além do 

mais, teve baixa efetividade como multiplicador de investimentos privados na economia. 

Em Souza (2008), é visto de modo sucinto, a vantagem que o PAC trouxe para o 

pensamento econômico brasileiro, ao dizer que: 

Recuperou-se como prioridade governamental a ideia de desenvolvimento, 

que havia preponderado na economia brasileira de 1930 a 1980 e fora 

abandonada no período 1981-2006; neste último período, a prioridade 

passara a ser a estabilidade monetária, forma indireta de designar o esforço 

feito no período para pagar os credores externos e internos. 

Recuperou-se a prática do planejamento, que norteara o comportamento 

econômico dos distintos governos de 1930 a 1980 e fora relegada no período 

seguinte, quando passaram a preponderar as ações de curto prazo voltadas 

para o combate à inflação, ou melhor, para o ajuste da economia com vistas 

a pagar os encargos financeiros das dívidas externa e interna. 

Recuperou-se a visão – também consagrada no período desenvolvimentista e 

abandonada, sobretudo, a partir da década de 1990 – de que ao Estado cabe 

um papel importante não apenas na regulação da economia, mas também no 

investimento produtivo e na distribuição dos recursos entre os distintos 

setores da economia; dos anos 1990 em diante, consolidara-se a ideia de que 

o Estado teria que se limitar à criação dos “fundamentos macroeconômicos”, 

deixando a regulação da economia e a realização dos investimentos a cargo 

do “mercado”. (SOUZA, 2008, p. 329-330). 

Reiterando o argumento acima, segundo Souza (2008), no período compreendido 

entre 1930 e 1987, que praticamente marcou o início, o auge e o declínio do modelo 

desenvolvimentista dentro do pensamento e do planejamento brasileiro, o produto cresceu 

aproximadamente a uma taxa média anual de 6% e o produto por habitante se elevou em 

3,43% ao ano. Já entre 1988 e 2006, que, por sua vez, compreendeu a época de implantação e 

vigência da ideologia neoliberal no âmbito da estrutura econômica do Brasil, o PIB total 

aumentou cerca de 2% ao ano e o PIB per capita cresceu apenas a uma taxa anual de 1%.  

4.2 EVOLUÇÃO DA ECONOMIA NORDESTINA NO PERÍODO 1995/2010 

As ações executadas no seio das políticas setoriais de FHC e no âmbito das políticas 

regionais de crescimento de Lula causaram a elevação da participação do produto da Região 

Nordeste no produto geral da economia brasileira (tabela 27). Percebeu-se uma maior 
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participação das regiões menos dinâmicas (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e uma diminuição 

da participação da região mais dinâmica (Sudeste) no total da produção nacional.  

                                                       Tabela 27 

Brasil: Participação das regiões no PIB (%) – 1995/2010 

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Norte      4,2       4,2     4,2     4,7     4,8     5,1     5,0     5,3  

Nordeste      12,0     12,4     12,4     13,0     12,8     13,1     13,1     13,5  

      Maranhão        0,9       1,0       1,0       1,0       1,1       1,2       1,2       1,2  

      Piauí        0,5       0,5       0,5       0,5       0,5       0,5       0,5       0,6  

      Ceará        1,9       2,0       1,9       2,0       1,9       2,0       1,9       2,1  

  Rio Grande do Norte      0,7       0,7       0,8       0,8       0,8       0,9       0,9       0,9  

      Paraíba        0,7       0,8       0,8       0,8       0,8       0,8       0,8       0,8  

      Pernambuco      2,3       2,4       2,3       2,4       2,3       2,3       2,3       2,5  

      Alagoas         0,7       0,7       0,7       0,7       0,7       0,7       0,7       0,7  

      Sergipe        0,5       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6       0,6  

      Bahia        3,7       3,9       3,9       4,1       4,0       4,1       4,1       4,1  

Sudeste      59,1     58,2     58,2     56,7     55,8     56,8     56,4     55,4  

Sul      16,2     16,2     16,4     16,9     17,7     16,3     16,6     16,5  

Centro-Oeste      8,4       9,0       8,8       8,8       9,0       8,7       8,9       9,3  

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 8. 

 

Quanto à participação dos estados nordestinos no produto nacional, de acordo com a 

tabela 27, durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, observa-se que, 

excetuando os estados de Alagoas e Piauí, houve elevação das participações dos demais 

estados da região na produção da economia nacional. O crescimento da participação do PIB 

nordestino no PIB brasileiro no período de Fernando Henrique Cardoso (que passou de 12% 

em 1995 para 13% em 2002) foi motivado, em boa parte, pelo crescimento da participação da 

Bahia (que apresentou o maior crescimento entre as participações produtivas estaduais do 

Nordeste na produção nacional, passando de 3,7% em 1995 para 4,1% em 2002). No governo 

Lula, a participação do Nordeste na formação do PIB manteve-se praticamente a mesma. 

Em uma análise da participação da produção agrícola nordestina no total da produção 

agropecuária nacional (tabela 28), nota-se que no período 1995-2010 houve perda, uma vez 

que ela passou de 22,9% em 1995 para 17,1% em 2010. A produção agropecuária da Região 

Sudeste também perdeu parcela no total da produção agropecuária nacional. Já as produções 

das regiões Sul, Norte e Centro-Oeste aumentaram suas respectivas participações, com 

destaque para a elevação desta última (que passou de 11,4% em 1995 para 17,4% em 2010). 
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                                                       Tabela 28 

Participação regional e estadual (Nordeste) na produção agropecuária nacional 

(%) – 1995/2010  

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Norte        8,8       7,7       8,8       8,8       8,5       9,3       8,9     10,0  

Nordeste      22,9     17,8     17,3     17,6     17,0     19,3     18,7     17,1  

       Maranhão        3,2       2,7       3,0       2,7       2,8       3,8       4,1       4,1  

       Piauí        1,4       0,9       1,0       0,7       1,0       1,0       0,8       0,7  

       Ceará        4,0       2,7       2,6       2,2       2,2       2,6       2,1       1,7  

     Rio Grande do Norte      0,9       0,9       0,5       0,9       0,9       1,0       0,8       0,7  

       Paraíba        1,8       0,9       1,2       1,0       1,1       1,2       0,9       0,7  

       Pernambuco      2,0       1,8       1,6       1,8       1,7       2,2       2,0       2,1  

       Alagoas         2,1       1,8       1,6       1,3       1,0       1,0       0,9       0,9  

       Sergipe        0,6       0,6       0,5       0,5       0,6       0,6       0,6       0,6  

       Bahia        6,8       5,4       5,3       6,6       5,8       5,8       6,5       5,7  

Sudeste      33,7     35,3     33,0     29,9     26,5     31,8     29,3     29,9  

Sul      23,2     26,9     27,3     26,0     30,3     25,2     26,6     25,5  

Centro-Oeste    11,4     12,4     13,6     17,8     17,7     14,5     16,5     17,4  

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 63. 

 

Com as políticas de Fernando Henrique Cardoso voltando seu foco para a atividade 

agropecuária, repara-se que no período 1995-2002 houve aumento das participações das 

regiões Centro Oeste e Sul - respectivamente, 53% e 12%. Contudo, no Nordeste, a 

participação da produção agropecuária no produto agropecuário brasileiro sofreu um 

decréscimo, passando de 22,9% em 1995 para apenas 17,6% em 2002. Quanto aos estados da 

Região Nordeste (com exceção do Rio Grande do Norte), todos perderam parcela no total da 

produção agropecuária, com destaque para o Ceará que viu sua participação cair em quase 

50%, passando de 4% em 1995 para 2,2% em 2002. 

No governo de Lula, a queda da participação da produção agropecuária do Nordeste 

no produto agropecuário nacional continuou. Em 2010, a Região Nordeste participou com 

17,1% da produção agrícola nacional, sendo que em 2006, último ano da primeira gestão, este 

número estava em 19,3%. No período Lula, apenas o Sergipe, o Maranhão e Pernambuco 

elevaram suas participações no produto agrícola nacional. O Piauí conservou o mesmo 

indicador de 2002 e nos demais estados a participação caiu. 

Quanto ao setor industrial (tabela 29), a Região Nordeste obteve resultado diferente 

do apresentado pela agropecuária. É possível observar que as regiões Sul e Sudeste, 

diminuíram suas respectivas participações na atividade manufatureira do país. O Sudeste 

passou de 63,3% em 1995 para 58% em 2010. Por seu turno, o Sul teve uma menor redução, 
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pois passou de 18,4% para 17,7% no mesmo período. A produção industrial do Nordeste, que 

em 1995 respondeu por 10% da produção industrial do Brasil, passou em 2010 para 

aproximadamente 12%. As outras regiões geográficas (Centro-Oeste e Norte), neste período, 

elevaram suas participações no produto industrial nacional. Enquanto o Norte passou de 4,4% 

em 1995 para 6,7% em 2010, o Centro-Oeste passou de 3,8% para 5,6% no mesmo período. 

                                                    Tabela 29 

Participação regional e estadual (Nordeste) na produção industrial nacional (%) 

– 1995/2010  

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Norte        4,4       4,2       4,0       5,2       5,2       5,7       5,5       6,7  

Nordeste      10,0     11,4     11,5     12,0     11,6     11,7     11,6     12,0  

      Maranhão        0,5       0,7       0,7       0,7       0,8       0,9       0,8       0,7  

      Piauí        0,2       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,3       0,4  

      Ceará        1,6       1,9       1,9       1,7       1,5       1,6       1,6       1,8  

   Rio Grande do Norte      0,5       0,6       0,7       0,8       0,7       0,8       0,8       0,7  

      Paraíba        0,5       0,6       0,6       0,8       0,7       0,7       0,7       0,7  

      Pernambuco      2,0       2,0       2,0       1,9       1,9       1,8       1,8       2,0  

      Alagoas         0,5       0,6       0,6       0,7       0,7       0,6       0,6       0,5  

      Sergipe        0,5       0,6       0,6       0,8       0,8       0,7       0,7       0,7  

      Bahia        3,5       4,0       4,2       4,4       4,2       4,3       4,2       4,5  

Sudeste      63,3     62,5     61,8     59,3     59,6     60,5     60,2     58,0  

Sul      18,4     17,7     18,4     18,7     18,9     17,3     17,7     17,7  

Centro-Oeste      3,8       4,3       4,2       4,7       4,7       4,8       5,0       5,6  

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 83. 

 

No governo Lula, somente as regiões Norte e Centro-Oeste aumentaram suas 

participações no produto industrial em detrimento da queda das participações do Sul e do 

Sudeste. Isto representou um maior incentivo dado às regiões menos dinâmicas. 

No Nordeste, o ganho de participação se deu no período Fernando Henrique 

Cardoso, pois no governo Lula, este patamar se manteve inalterado. No governo de Fernando 

Henrique Cardoso todos os estados nordestinos, salvo Pernambuco, experimentaram 

crescimento de suas participações, com destaque para a Bahia (passou de 3,5% em 1995 para 

4,4% em 2002). Já no governo de Lula, alguns estados ganharam e outros perderam 

participação, mas sem grande variação no período 2002-2010. 

A participação dos estados nordestinos no PIB da região é mostrada na tabela 30. Ela 

revela que todos os estados nordestinos (excetuando Alagoas), assim como a própria região 

apresentaram um índice de crescimento um pouco acima do brasileiro no período 1995-2010. 

Maranhão foi o estado nordestino que mais cresceu (78,7%).               
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                                                      Tabela 30 

Nordeste: Índice de crescimento acumulado do PIB regional e do PIB estadual – 

1995/2010 (1995 = 100,0) 

Unidades da Federação 1995 1998 2002 2003 2006 2007 2010 

Brasil  100,0 105,6  114,9 116,2 131,7 139,8 157,5 

Nordeste   100,0 106,0 115,5 117,7 137,3 144,0 164,4 

Maranhão 
 

100,0 102,0 114,6 119,6 146,9 160,2 178,7 

 Piauí   100,0 104,8 114,1 120,3 141,7 144,6 174,1 

 Ceará   100,0 104,9 112,8 114,5 133,7 137,1 161,8 

 Rio Grande do Norte 100,0 108,4 124,5 126,3 142,5 146,2 163,0 

 Paraíba   100,0 103,4 117,1 123,3 140,6 143,7 170,0 

 Pernambuco 100,0 103,0 114,5 113,8 129,7 136,7 159,4 

 Alagoas   100,0 107,8 110,6 110,0 125,7 130,8 148,5 

 Sergipe   100,0 110,7 119,5 122,7 143,9 152,9 172,5 

 Bahia   100,0 108,7 116,0 118,5 139,9 147,3 164,2 

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 14. 

 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, a Região Nordeste cresceu 

aproximadamente 15,5%, enquanto o país obteve um índice de crescimento de 14,9%. Alguns 

estados – como Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas e Pernambuco – ficaram abaixo dos índices 

regional e nacional. Deste modo, no cômputo regional, pode-se afirmar que o crescimento foi 

impulsionado, sobretudo, pelos valores do Rio Grande do Norte (aumento de 24,5%), do 

Sergipe (crescimento de 19,5%), da Paraíba (17,1%) e da Bahia (16%). 

Por sua vez, no governo Lula, a Região Nordeste cresceu aproximadamente 39,6% 

no período, sendo maior que o do país, que cresceu 35,5%. Calculando-se a relação entre as 

taxas de crescimento do Nordeste e do Brasil, obtém-se o índice de 1,12 no período do 

governo Lula e de 1,04 no período do governo FHC, aproximadamente. Portanto, a região 

cresceu mais em relação ao país no período Lula. 

Segundo Santos (2012, p. 109) a Região Nordeste, entre 2000 e 2010, apresentou 

uma taxa média anual de crescimento do PIB equivalente a 4%. No Brasil, a média foi de 

3,6%. Com relação ao PIB per capita, no mesmo período, a taxa média anual de crescimento 

observada no país foi de 2,4%. Por sua vez, o Nordeste apresentou um crescimento médio 

anual de 2,8%. Segundo dados de BNB (2013, p. 27), o valor do PIB per capita da região 

passou de R$ 3.049,00 em 2000 para R$ 9.561,00 em 2010. 
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Quanto à participação estadual no produto regional (tabela 31), no período 1995-

2010, percebe-se evolução das participações nas produções do Maranhão, do Rio Grande do 

Norte, do Sergipe, da Paraíba e do Piauí na produção da economia nordestina. Por outro lado, 

Bahia, Pernambuco e Ceará, as maiores economias do Nordeste, juntamente com Alagoas, 

apresentaram diminuição em suas participações no produto regional. 

                                                   Tabela 31 

Nordeste: Participação estadual no produto regional (%) – 1995/2010  

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Nordeste     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      Maranhão        7,5       7,7       7,8       8,1       8,5       9,2       9,1       8,9  

      Piauí        4,2       4,1       4,1       3,9       4,0       4,1       4,1       4,3  

      Ceará      16,2     15,8     15,6     15,1     15,0     14,9     14,5     15,3  

   Rio Grande do Norte      5,8       6,0       6,1       6,4       6,2       6,6       6,6       6,4  

      Paraíba        6,1       6,3       6,3       6,5       6,5       6,4       6,4       6,3  

      Pernambuco    19,1     19,1     18,8     18,4     18,1     17,8     17,9     18,8  

      Alagoas         5,5       5,5       5,2       5,1       5,2       5,1       5,1       4,8  

      Sergipe        4,5       4,6       4,5       4,9       5,0       4,9       4,9       4,7  

      Bahia      31,1     31,0     31,6     31,7      31,4     31,0      31,5     30,4  

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 10. 

 

Em 1995, Ceará, Bahia e Pernambuco, as três maiores economias da região, 

representaram conjuntamente cerca de 66,4% da produção do Nordeste. Já em 2010, este 

índice caiu para 64,5%. Esta queda se acentuou no governo Lula, pois no final do governo 

Fernando Henrique Cardoso, estes estados contavam com 66,1% de participação. Por sua vez, 

os seis menores estados produtores elevaram sua participação conjunta, passando de 33,6% 

em 1995 para 35,5% em 2010. 

Na ótica da composição setorial do produto interno bruto da Região Nordeste, entre 

1995 e 2010 (tabela 32), o setor de serviços continuou na liderança, aumentando ligeiramente 

sua participação em 2,2% (passou de 66,9% em 1995 para 69,1% em 2010). A indústria 

também elevou de forma pouco significativa sua participação, passando de 22,3% em 1995 

para 24,4% em 2010. Já a agropecuária perdeu participação de forma acentuada, saindo de 

10,7% em 1995 e chegando aos 6,6% em 2010. 
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Tabela 32 

Nordeste: Composição setorial do produto interno bruto (%) – 1995/2010  

Ano Agropecuária Indústria Serviços 

      1995 

 

10,7 22,3 66,9 

      1996 

 

10,1 20,8 66,9 

      1997 

 

8,9 22,2 68,8 

      1998 

 

7,8 23,1 69,2 

      1999 

 

7,4 23,5 68,1 

      2000 

 

8,3 23,9 67,8 

      2001 

 

8,2 23,5 68,3 

      2002 

 

8,8 24,5 66,8 

      2003 9,6 24,7 65,6 

      2004 9,2 26,0 64,8 

      2005 8,1 25,9 66,0 

      2006 7,9 25,3 66,8 

      2007 7,8 24,3 67,9 

      2008 8,6 24,1 67,3 

      2009 7,4 23,7 68,9 

      2010 6,6 24,4 69,1 

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 47. 

   

No governo Fernando Henrique Cardoso o setor primário perdeu em participação e a 

indústria ganhou. O setor de serviços permaneceu estagnado no período 1995-2002. Já 

durante o governo Lula, o setor agropecuário continuou a perder participação, a indústria 

permaneceu com sua participação praticamente estagnada (perdeu 0,1%) e o setor de serviços 

elevou sua participação em detrimento da perda conjunta das outras atividades.  

Com relação ao final do período desenvolvimentista, percebeu-se um expressivo 

aumento da participação do setor de serviços no produto regional em prejuízo dos setores 

primário e secundário. Em 1985 (tabela 16), os serviços compuseram cerca de 53,6%, 

passando para 69,1% em 2010. Já a indústria teve participação de aproximadamente 30% em 

1985, e passou para 24,4% em 2010. Por fim, o setor da agropecuária participou com 16,2% 

em 1985 e diminuiu para 6,6% em 2010.  

A indústria nordestina apresentou durante o período 1995-2010 crescimento (tabela 

33) que chegou a ser até maior que o da produção industrial brasileira ao final do período. 

Além disso, em 2010, tirando o estado do Rio Grande do Norte, em todos os outros estados 

nordestinos o crescimento industrial acumulado foi maior do que o nacional. 
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                                                    Tabela 33 

Índice de crescimento real acumulado do valor absoluto da produção industrial 

do Brasil, Nordeste e estados da região – 1995/2010 (1995 = 100,0) 

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Brasil   100,0 102,6 100,7 107,0 119,4 122,0 128,5 139,4 

Nordeste   100,0 109,2 109,2 111,4 114,9 132,3 139,1 161,7 

      Maranhão   100,0 130,1 132,4 137,3 147,9 169,5 190,5 249,9 

      Piauí   100,0 116,9 118,5 127,9 135,5 169,8 180,4 252,7 

      Ceará   100,0 111,6 111,9 114,6 114,3 133,0 138,6 163,2 

   Rio Grande do Norte 100,0 117,2 119,1 124,6 123,7 127,6 127,6 133,2 

      Paraíba   100,0 112,2 117,2 131,2 142,9 161,2 167,7 238,0 

      Pernambuco 100,0 97,0 95,8 98,9 99,3 110,8 118,4 143,4 

      Alagoas    100,0 108,8 105,7 111,3 109,3 121,9 125,5 147,7 

      Sergipe   100,0 117,4 114,8 123,3 124,1 151,4 161,5 173,4 

      Bahia   100,0 108,7 108,6 105,6 111,5 131,3 137,2 148,7 

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 88. 

 

No período 1995-2002, o crescimento do valor absoluto do produto industrial no 

Brasil e no Nordeste foi irrisório. Em Pernambuco, por exemplo, segunda maior economia da 

região, o valor do produto da indústria involuiu neste período. Já durante a gestão de Lula, a 

tendência foi bem diferente. Houve um processo contínuo de crescimento vigoroso deste 

indicador da indústria em todos os estados da Região Nordeste.  

Se entre 1995 e 2002, o valor da produção industrial nordestina cresceu 11,4%, entre 

2002 e 2010 cresceu 45,5%. No total do período este índice foi de 61,7%. Portanto, o governo 

Lula, através do PNDE e do PAC, foi fundamental para a recuperação da dinâmica produtiva 

da indústria regional. Para o Brasil, de 2002 a 2010, a indústria nacional cresceu 30,2% 

perante o crescimento de 7% no período 1995-2002. 

Quanto à participação dos estados na produção industrial do Nordeste, demonstrada 

na tabela 34, notou-se uma tendência similar à vista na tabela 31, com os estados de menor 

produção passando a participar um pouco mais na composição do produto da região, no caso 

o industrial. Apenas Alagoas, Ceará e Pernambuco perderam em participação no período que 

vai de 1995 a 2010. A Bahia, maior produtor, apresentou crescimento de sua participação no 

produto industrial da região, passando de 35,2% em 1995 para aproximadamente 37,8% em 

2010, consolidando sua liderança. 
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Tabela 34 

Nordeste: Participação estadual no produto industrial regional (%) – 1995/2010  

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Nordeste    100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

      Maranhão        5,0       5,9       5,8       5,7       6,7       7,3       6,8       5,8  

      Piauí        2,5       2,7       2,5       2,5       2,6       2,8       2,9       3,3  

      Ceará      16,3     16,8     16,2     13,9     13,2     13,9     14,1     14,9  

   Rio Grande do Norte      5,3       5,1       6,0       6,5       5,7       6,7       6,6       5,6  

      Paraíba        5,1       5,3       5,2       6,4       6,3       5,7       6,0       5,9  

      Pernambuco    19,9     17,8     17,8     16,1     16,7     15,0     15,8     16,6  

      Alagoas         5,4       5,6       5,5       5,6       5,8       5,3       5,3       4,3  

      Sergipe        5,3       5,3       4,8       6,5       7,1       6,2       6,3       5,5  

      Bahia      35,2     35,6     36,3     36,8     36,0     36,9     36,2     37,8  

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 85. 

 

Em 1995, os três maiores produtores (Ceará, Pernambuco e Bahia) computavam 

71,4% do total da produção industrial regional. Os demais estados 28,6% de participação. Já 

em 2010, estes números mudaram para 69,3% e 30,7%, respectivamente. Em se tratando dos 

três maiores estados produtores, no segundo governo Lula, houve aumento da concentração 

regional, pois ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, eles detinham 66,8% da 

produção do setor industrial.  

A tabela 35 trata da participação dos ramos da indústria no produto industrial nos 

anos de 1995 a 2010, na Região Nordeste. O grande destaque foi o expressivo aumento do 

ramo dos serviços industriais de utilidade pública (SIUP) – passando de 11,8% em 1995 para 

19,2% em 2010. Este resultado deveu-se, principalmente, ao foco dos investimentos do PAC, 

que priorizaram a infraestrutura física, sobretudo a energética. A indústria de transformação, 

por sua vez, perdeu parcela de sua participação, principalmente durante segundo governo 

Lula. Mesmo assim, continuou a ter maior peso, contando com quase 45% da produção 

manufatureira na região no ano de 2010. 

A indústria extrativa continuou apresentando a menor parcela dentre os ramos 

demonstrados. Contudo, experimentou elevação no período, passando de 2,9% em 1995 para 

6,6% em 2010. 
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                                                                  Tabela 35 

Nordeste: Participação dos ramos no produto industrial (%) – 1995/2010  

Ano 
Indústria 

extrativa 

Indústria de 

transformação 
Construção civil SIUP Total 

1995 2,9 53,7 31,5 11,8 100,0 

1996 3,4 51,9 33,4 11,3 100,0 

1997 2,8 48,7 36,9 11,6 100,0 

1998 2,0 47,2 37,6 13,2 100,0 

1999 3,2 49,8 33,2 13,9 100,0 

2000 4,5 50,8 30,6 14,2 100,0 

2001 5,3 51,3 29,1 14,2 100,0 

2002 5,6 50,5 26,6 17,3 100,0 

2003 5,7 52,8 21,9 19,5 100,0 

2004 6,4 49,2 23,1 21,3 100,0 

2005 7,3 48,0 24,4 20,3 100,0 

2006 8,4 47,4 23,6 20,7 100,0 

2007 7,3 46,6 25,7 20,4 100,0 

2008 9,5 44,9 25,7 19,9 100,0 

2009 5,1 48,7 28,0 18,2 100,0 

2010 6,6 44,9 29,4 19,2 100,0 

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 167. 

  

No período, a construção civil também perdeu participação, especialmente no 

primeiro Governo Lula. O aumento de participação relativa que alcançou nos dois anos finais 

do segundo Governo desse presidente ficou abaixo da média de participação no produto 

industrial que este setor atingiu nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso, de cerca de 

32%.   

Com a indústria de transformação alcançando a primeira posição na participação dos 

ramos industriais no Nordeste, torna-se interessante verificar a trajetória do seu índice de 

crescimento acumulado de valor absoluto nesses 15 anos (tabela 36). Com exceção de 

Pernambuco, o indicador tanto para os estados quanto para a região foi maior que o observado 

no país para o ano de 2010.  

No Nordeste, o ramo cresceu, no período 1995-2010, aproximadamente 47,5%. Por 

sua vez, a indústria de transformação no país cresceu cerca de 29% no período. O crescimento 

deste ramo industrial em alguns estados merece destaque, como no Piauí, no Sergipe e na 

Paraíba. 
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                                                        Tabela 36 

Índice de crescimento real acumulado do valor absoluto da indústria de         

transformação do Brasil, Nordeste e estados da região – 1995/2010 (1995 = 100,0) 

Unidades da Federação 1995 1998 1999 2002 2003 2006 2007 2010 

Brasil   100,0 97,6 95,8 104,4 106,4 117,9 124,6 128,9 

Nordeste   100,0 99,7 101,4 106,5 124,7 131,6 136,4 147,5 

      Maranhão   100,0 93,5 95,3 111,5 132,0 148,1 155,4 154,3 

      Piauí   100,0 100,8 102,3 137,3 159,9 198,1 210,5 286,8 

      Ceará   100,0 100,0 102,9 107,6 107,4 121,6 125,8 135,4 

   Rio Grande do Norte 100,0 114,5 126,6 160,4 156,5 153,1 158,0 159,3 

      Paraíba   100,0 112,5 123,0 136,8 165,5 203,6 205,5 312,6 

      Pernambuco 100,0 82,5 82,0 85,5 86,3 96,5 103,6 113,0 

      Alagoas    100,0 101,1 101,8 111,4 110,2 117,1 121,0 138,0 

      Sergipe   100,0 112,0 113,9 124,2 121,0 154,7 162,5 188,3 

      Bahia   100,0 106,3 106,4 104,4 116,8 139,4 142,4 142,8 

Fonte: IBGE, Contas Regionais 2010 apud BNB, 2013, p. 124. 

  

Com base em dados de BNB (2013, p.118), em 1995, a indústria de transformação 

do Nordeste compôs 7,9% do valor adicionado bruto da indústria de transformação brasileira. 

Em 2010, esta parcela passou para 9,3%. Do valor adicionado bruto da indústria de 

transformação nordestina em 2010, a Bahia foi o estado com maior parcela, computando cerca 

de 44% do total.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Região Nordeste foi palco de diversas transformações no âmbito de sua estrutura 

econômica desde o momento em que o Estado resolveu intervir através do planejamento 

econômico. Assim, este espaço apresentou mudanças na sua estrutura produtiva desde a 

criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) até a vigência do 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Entre a segunda metade da década de 1950 e o final da década de 1960, o 

crescimento regional nordestino foi impulsionado pelas ações da SUDENE, baseadas no 

planejamento e no ideário desenvolvimentista cepalino, que visavam a promoção da 

industrialização. Este período de atuação incisiva do órgão no seio do planejamento regional 

(década de 1960) ficou caracterizado tanto pelo maior crescimento da Região Nordeste frente 

ao crescimento nacional quanto pela expansão da renda per capita regional. Mesmo com o 

crescimento neste último indicador, o Nordeste apresentou atraso quanto às demais regiões 

geográficas e quanto ao país. 

Dado o foco dos investimentos da SUDENE na reorganização e na diversificação da 

indústria, notou-se a expansão dos indicadores relacionados a este setor no Nordeste. Em 

primeiro lugar, a taxa de crescimento anual do setor na década de 1960 foi a maior dentre os 

grandes setores da economia. Com isso, houve aumento da participação da produção 

industrial no total da produção regional, inclusive, ultrapassando a participação da produção 

do setor primário no ano de 1970.  

Com a ascensão dos militares ao poder, o papel de elaborar e executar o 

planejamento econômico passou a ser gradativamente centralizado na esfera federal. Assim, a 

SUDENE foi perdendo espaço na promoção do crescimento regional através da diminuição da 

parcela dos seus investimentos no total do investimento público no Nordeste. 

No período 1970-1985, o país e a Região Nordeste experimentaram os impactos das 

medidas implementadas pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento e por outros programas 

implementados pela União, que atuaram tanto na desconcentração nacional dos investimentos 

quanto no fortalecimento da integração produtiva da região e na sua articulação comercial 

com o restante do país, levando-a para um patamar de maior importância dentro do contexto 

nacional. Assim, surgiu uma marcante heterogeneidade produtiva e houve certa continuidade 

do crescimento da década anterior.  

A desconcentração espacial dos investimentos, além de elevar a participação 

nordestina no total da produção nacional, foi responsável por gerar dinâmica econômica a 
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determinados espaços do Nordeste, através do nascimento e fortalecimento de polos de 

crescimento baseados na implantação de ramos da indústria de bens intermediários. Isto fez 

com que estados de pequena parcela na produção regional aumentassem suas respectivas 

participações produtivas. 

Tendo a indústria ainda como epicentro dos investimentos públicos, percebeu-se a 

continuidade do ganho de participação no período 1975-1985. Além do mais, a região se 

deparou com uma nova configuração industrial, sendo notável o crescimento da parcela do 

setor de bens intermediários (que passou a ser o maior componente da indústria regional, 

dentre os demais setores, desbancando a liderança do setor de bens de consumo não duráveis) 

no total do produto industrial neste período. 

As inversões produtivas da década de 1970 ainda proporcionaram o aumento de mais 

de 100% no produto por habitante da região entre 1970 e 1985. 

Já entre a segunda metade da década de 1980 e a primeira metade da década de 1990, 

a atuação governamental na região através do planejamento global ficou em segundo plano, 

dando lugar a planos setoriais. A indústria nordestina, que vinha apresentando evolução 

destacada, deixou de ser incentivada, com a afirmação da ideologia neoliberal. Na primeira 

metade da década de 1990, o setor não contribuiu em nada para o crescimento econômico da 

Região Nordeste. 

Deste modo, se percebeu uma paralisação na tendência de evolução dos indicadores 

econômicos verificados nas décadas anteriores. A renda per capita praticamente estagnou-se 

entre 1985 e 1995. Já a taxa média anual de crescimento desacelerou-se significativamente. Se 

na década de 1970 a Região Nordeste cresceu a uma taxa de 8,7%, na década de 1980 cresceu 

a uma taxa de 3,3% e na primeira metade da década de 1990 cresceu a uma taxa de apenas 

2,6%. Isto mostra que os investimentos ocorridos nas décadas anteriores a 1980 não foram 

capazes de proporcionar elementos dinâmicos que permitissem à economia nordestina crescer 

sustentando-se na própria demanda interna. 

A participação da produção do Nordeste na produção brasileira manteve-se 

praticamente estagnada entre 1985 e 1995, interrompendo a trajetória de crescimento desse 

indicador visualizada no período 1970-1985. 

Por fim, no período 1995-2010, ocorreram tanto a continuidade da implementação de 

políticas setoriais pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) quanto a 

retomada da elaboração e execução de programas voltados para o crescimento econômico 

pelo governo Lula (2003-2010), especialmente nos últimos quatro anos com a criação do PAC 

(sendo o Nordeste a segunda região a receber mais recursos do programa). 



77 

 

 

 Neste período, tanto a Região Nordeste quanto os seus estados (com exceção de 

Alagoas) apresentaram um índice de crescimento maior que o verificado pelo país. Percebeu-

se também a diminuição da participação da sua produção agropecuária no produto 

agropecuário nacional e o aumento da participação da sua produção industrial no produto 

industrial do país. 

Quanto à participação dos setores no produto regional, a indústria nordestina 

apresentou pequeno aumento na participação do produto regional total, destacando-se o 

aumento do setor de serviços em prejuízo da queda da participação do setor primário.  

Na produção industrial, no período 1995-2010, de modo bastante similar ao 

observado no comportamento do produto total, tanto o Nordeste quanto os seus estados 

(exceto o Rio Grande do Norte) apresentaram índices de crescimento maiores que o índice 

nacional. Internamente ao setor, surgiu uma nova tendência, qual seja o aumento expressivo 

da participação do ramo dos serviços industriais de utilidade pública e da queda dos ramos da 

transformação e da construção civil. 

A comparação entre as tabelas 8, 13 e 27 revela que no longo prazo a posição relativa 

da economia nordestina na formação do PIB do país não se alterou de forma significativa, a 

rigor manteve-se praticamente estável (foi de 13,2% em 1956 e passou para 13,5% em 2010). 

Mas ao contrário do Nordeste, a Região Norte mais que dobrou sua participação (embora a 

base de comparação fosse muito pequena já que conforme mostra a tabela 8, sua participação 

relativa foi de apenas 2,1% em 1956). Contudo, o grande destaque foi a Região Centro Oeste, 

que mesmo partindo de uma base tão pequena (2,3% em 1956) contribuiu com o percentual 

de 9,3% do PIB brasileiro em 2010. 

Mesmo que na maior parte do período analisado a Região Nordeste tenha crescido 

mais que o país, ela ainda não convive com uma conjuntura marcada pelo crescimento 

comandado pela sua própria demanda interna, pois tem muitos de seus espaços caracterizados 

pela incipiência econômica, marginalizando parte de sua sociedade e produzindo novos 

desdobramentos econômicos negativos.  

Esse crescimento de décadas seguidas quase não modificou seus traços mais fortes: a 

desigual distribuição de renda e de terra, indicadores sociais negativos e a concentração 

espacial da indústria na faixa litorânea. A renda per capita da região, que apresentou 

expressivo crescimento durante todo o período trabalhado, ainda continua sendo a menor 

dentre as regiões do país. Logo, com base neste indicador, conclui-se que esta região não pode 

ser denominada como desenvolvida.  
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Uma futura proposta de trabalho repousa em observar até que ponto as obras do PAC 

2) foram capazes de criar elementos de fortalecimento e diversificação da estrutura produtiva 

regional e se estes concentraram seus efeitos em áreas esporádicas ou se houve difusão para 

outros espaços. Será que este delineamento de política econômica com base nos programas de 

crescimento causou mudanças no tratamento da questão regional nordestina? Além do mais, 

qual o papel que vem desempenhando a “nova” SUDENE como instituição de fomento ao 

processo de desenvolvimento do Nordeste? 
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