
NOTA TÉCNICA Nº 015/2012

Brasília, 27 de Agosto de 2012.

ÁREA: Desenvolvimento Urbano

TÍTULO: Novas estratégias para as diretrizes da Nova Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional.

REFERÊNCIA(S): I Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional.

 O presente texto tem como objetivo informar os prefeitos e gestores que atuam nas 

Secretarias  de  Planejamento  e  Administração  sobre  a  realização  das  etapas  estaduais  da 

Conferência de Desenvolvimento Regional que estão ocorrendo nos meses de Agosto e Setembro 

e, antecede a etapa nacional a ser realizada em Brasília, no mês de Dezembro.

A participação dos gestores municipais nas etapas estaduais se faz necessária para 

que as proposições norteadoras das ações de desenvolvimento regional estejam articuladas as 

premissas do potencial econômico endógeno dos municípios para fomento ao enfrentamento das 

desigualdades regionais.

Nesse sentido,  a  nota  técnica está  subdividida em três  temáticas,  quais  sejam: a) 

contexto da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR); b) o Município na escala da 

PNDR e, por fim, c) informes norteadores aos gestores das Conferências Estaduais.



A Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR

 No ano de 2007 foi instituída através do decreto Lei n. 6.047/2007 a Política Nacional  

de Desenvolvimento Regional – PNDR que marcou a retomada das bases de desenvolvimento 

regional  no  país  para  o  enfrentamento  das  desigualdades  regionais  visando  a  promoção  do 

desenvolvimento local a partir dos potenciais endógenos.

Os avanços da PNDR podem ser  compreendidos  em dois  períodos.  O primeiro foi 

estruturado a partir das premissas da criação da PNDR no ano de 2003 e sua aprovação em 2007.  

O segundo momento refere-se aos cenários futuros da PNDR pós-2010, em especial o período de  

2011-2015, dados os novos mecanismos de fundos de financiamento regional em tramitação pela 

PEC 233/2008 e as novas perspectivas do Ministério da Integração para gerir a política.

Nas duas últimas décadas no Brasil houve uma retomada do planejamento com uma 

série de políticas setoriais na habitação, fomento a indústria, agricultura que impactaram direta e 

indiretamente  no  desenvolvimento  regional.  Nesse  bojo,  a  reformulação  da  nova  Política 

Nacional  de  Desenvolvimento  Regional  necessita  fortalecer  as  estratégias  que  promovam  o 

desenvolvimento regional, quais sejam, a) a instituição do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional a partir dos Fundos Constitucionais de Financiamento já existentes ( FNE, FNO, FCO); b) 

o fortalecimento das agências e superintendências regionais e; c) os incentivos fiscais. 

Além desses instrumentos centrais da política regional acrescenta-se a importância de 

ações  efetivamente  coordenadas  das  principais  políticas  setoriais  implementadas  na  última 

década, tais políticas pode vir a contribuir de forma efetiva para a indução do desenvolvimento 

regional na nova PNDR. 

Os  princípios  norteadores  da  nova PNDR são  os  mesmos  que integram os  planos 

nacionais de Educação, Saúde, entre outros, bem como as políticas públicas expressas no Plano 

Plurianual Federal (2011-2015):



1) transparência  nos  objetivos,  nos  processos  e  resultados  1:  tornar  público  e 

atualizadas informações sobre o conteúdo e diretrizes da PNDR, processos em 

andamento e resultados obtidos;

2) monitoramento e avaliação das políticas  : acompanhar e avaliar, por meio de 

comissões e  instâncias  competentes e designadas  os  objetivos  e metas  da 

PNDR;

3) competitividade-equidade  :  a  PNDR  estimulará  e  procurará  perseguir 

resultados que estejam em consonância com o binômio competitividade e 

eqüidade, em nível das pessoas, empresas, regiões e governos. Significa dizer 

que as políticas devem ir além dos aspectos compensatórios e subsidiários, 

procurando também valorizar  as  capacidades substantivas  das  pessoas  e a 

eficiência das empresas, economias das regiões e governos, meios possíveis 

para  alcançar  modelos  de  desenvolvimento  competitivos,  mas  com 

distribuição de renda, inclusão social e sustentabilidade ambiental;

4) participação  da  sociedade  civil  :  além  dos  entes  federados  e  dos  órgãos 

governamentais, a PNDR supõe a participação dos segmentos da sociedade 

civil organizada (organizações de trabalhadores; organizações de empresários; 

universidades e centros de pesquisa) por meio de fóruns e canais apropriados. 

Estes se apresentam como meios privilegiados de revelação das diversidades e 

potencialidades territoriais e regionais, elementos essenciais para orientações 

de políticas;

5) respeito e valorização da diversidade territorial  : o cumprimento das diretrizes 

contidas na PNDR deverá ser feito dentro do campo do respeito às diferenças 

históricas e estruturais dos territórios, estados e regiões, em sintonia com os 

objetivos das políticas nacionais de desenvolvimento e sempre incorporando 

os princípios da sustentabilidade ambiental e da economia verde;

6) combinação entre políticas “de baixo para cima” e políticas “de cima para   

baixo”,  e  atenção  às  políticas  transversais:  dado  que  o  desenvolvimento 

1 Os princípios estão disponíveis do Texto-Base que subsidiará a I Conferência Nacional do Desenvolvimento Regional. 
Disponível em: www.integracao.gov.br



regional não é tarefa única e exclusiva da União, deverá se procurar arranjos 

institucionais  e  operacionais  que  permitam  combinações  que  harmonizem 

políticas indo de cima para baixo com políticas vindo de baixo para cima; 

7) parceria público-privada  : considerando a existência de um sistema econômico 

misto e sabendo que o estado não pode tudo, há que se recorrer às parcerias 

público-privada (iniciativa privada e governo; mercado e estado), garantidas 

inclusive  por  lei  específica,  para  o cumprimento dos  objetivos  e  metas  da 

PNDR;

8) respeito  aos  princípios  e  pactos  federativos,  a  fim  de  possibilitar  a   

participação efetiva das várias escalas de governo na execução da PNDR: a 

execução da Política Nacional de Desenvolvimento Regional só será possível 

por  meio  de  um  pacto  federativo  cooperativo  e  solidário  em  torno  dos 

objetivos da referida política.

 As regiões elegíveis para a atuação da PNDR II  são os territórios que integram as 

ações da SUDENE, SUDAM e SUDECO, além dos demais territórios classificados com níveis de 

Média e Baixa renda situados nas regiões Sul e Sudeste.

O Município no contexto da PNDR 

Os territórios situados nas regiões de alta renda, em sua maioria localizados na região 

Sul e Sudeste, não são objeto de intervenção da PNDR. Haja vista, que a relevância desta política 

visa a redução das desigualdades regionais que marcam e diferenciam os territórios localizados  

nestes complexos regionais. 

Sabe-se que as regiões de Alta renda concentram aproximadamente 77% do PIB e 

54% da população, sobretudo, nos espaços metropolitanos, ao passo que 22% das riquezas são 

produzidas nas demais regiões.



As premissas de redução da desigualdade e desconcentração regionais não devem ser 

equacionadas com a redução ou restrição ao crescimento e desenvolvimento das regiões de Alta 

renda. Haja vista que nas regiões de Alta renda estão situados grande parte do sistema produtivo 

brasileiro. 

A nova PNDR visa um equilíbrio e indução ao desenvolvimento regional que fomente 

o crescimento endógeno e exógeno dos espaços regionais situados na escala de Baixa renda, em 

especial,  nos  territórios  desconectados  destas  regiões  para  que  seja  viável  a  promoção  aos 

potenciais  regionais  e  a  provisão  de  equipamentos  públicos  fundamentais  para  o 

desenvolvimento articulado a expansão dos empreendimentos produtivos valorizando o potencial 

endógeno.

O  ente  municipal  tem  importante  papel  na  implementação  da  nova  PNDR  em 

decorrência  de  que  as  ações  de  fomento  ao  desenvolvimento  regional  associados  ao 

enfrentamento das desigualdades regionais necessitam estar articuladas ao potencial produtivo 

dos municípios, ou seja, ações que fortaleçam os arranjos produtivos endógenos já existentes ou 

ações que podem potencializar a economia de determinados municípios em função dos aspectos 

socioeconômico, cultural e ambiental da região, somados aos incentivos fiscais para a promoção 

de infraestruturas e redução das taxas de juros.

É importante compreender que a ação da PNDR não é o enfrentamento da pobreza, 

mas a simbiose da debilidade e estagnação econômica em municípios e regiões em que existem 

são associadas a pobreza individual e regional que fragilizam a geração de economia em escalas. 

Portanto, os projetos de desenvolvimento regional que não dialoguem com o potencial endógeno 

dos municípios dificilmente podem ter papel ativo em promover uma melhor qualidade de vida e 

oportunidades a geração bens públicos e de consumo para a população.

É nesse contexto que no mês de dezembro de 2012 ocorrerá a I Conferência Nacional 

de  Desenvolvimento Regional,  precedida de  conferências  estaduais  em todas  as  vinte  e  sete 

unidades federadas brasileiras, assim como nas cinco macrorregiões do país, ou seja, haverá vinte 

e sete conferências estaduais e cinco conferências macrorregionais que subsidiará a Conferência  

Nacional.  É  mister  a  representação  municipal  nos  debates  das  conferências  estaduais  e 



macrorregionais para as diretrizes do desenvolvimento regional estadual e nacional que serão 

premissas norteadoras da nova 

As Conferências Estaduais

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) explica que as etapas estaduais das Conferências 

subsidiarão as ações norteadoras para a etapa nacional, além de fomentar as estratégias para a 

elaboração da nova PNDR.

Durante  as  conferências  estaduais,  serão  eleitos  os  delegados  para  integrar  as  conferências 

macrorregionais  e  nacional,  além  de  serem  definidas  as  diretrizes  a  serem  debatidas  na 

Conferência Nacional e que subsidiará as proposições da nova PNDR. Logo, é nas etapas estaduais 

que  sairá  as  diretrizes  mestras  que  integrará  as  ações  de  enfrentamento  das  desigualdades 

regionais. 

As  ações  de  desenvolvimento  regional  proposta  nas  conferências  estaduais  e  nacional  são 

composta por quatro eixos norteadores.

 I - Governança, Participação Social e Diálogo Federativo – visa o debate dos entes na promoção 

de  ações  de  governança  na  coordenação,  execução,  capacidade  e  competências  para  o 

enfrentamento das desigualdades regionais.

 II - Financiamento do Desenvolvimento Regional – visa o debate das fragilidades da instituição 

da PNDR e a ausência do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Com a nova PNDR, a 

questão  do  financiamento  ganha  centralidade  em  decorrência  dos  meandros  possíveis  e 

necessários para o financiamento de ações regionais.

Para tanto,  a centralidade na nova PNDR é baseada nas  reais  necessidades de instituição do 

Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  Regional  (FNDR)  ou  o  aperfeiçoamento  dos  fundos 

constitucionais, já existentes. 



 III  -  Desigualdades  Regionais  e  Critérios  de Elegibilidade –  visa o debate  dos  indicadores  e 

critérios utilizados para delimitação das regiões e municípios prioritários para a promoção de 

ações  da  PNDR.  Nesse  sentido,  a  elaboração  da  nova  PNDR  possibilita  o  repensar  desses 

indicadores para a melhor efetividade das ações de políticas e programas vinculados a PNDR.

 IV  -  Vetores  de  Desenvolvimento  Regional  Sustentável  -  visa  a  necessidade  de  ações 

transversais em diversos segmentos, quais sejam, infraestrutura, estrutura produtiva e recursos 

humanos. As ações transversais devem ser orientadas a luz do federalismo cooperativo. 

 Assim, a CNM recomenda aos gestores municipais a participação nas conferências estaduais para 

que  as  propostas  de  desenvolvimento  regional  estejam  articuladas  com  os  interesses  e  a 

viabilidade dos Municípios numa vertente horizontal. 

Acesse os documentos norteadores das Conferências Estaduais de Desenvolvimento Regional no 
site: www.integracao.gov.br


