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O desenvolvmmeto regional apresenta mltip1a9 faeetas Ape. 
nas alguma delas, entretanto, estio sujeitas a diverg&icias e merecem 
nliao cuidadosa. O. presente documento cobrirá. cinco d&iso 	pontos 
controvartidos, a. sabor: objetive bsico do desenvolvimento regional; 
valorizaqo aconamica do conjimto da regio ou de reas limitadas izi' 
vostjrnentos do infra.estrutiwa ou investimentos diretamente produtivos;, 
papel do Estado e da iniciativa privada; programas globais ou conjw 
tos de projetos, Cada uni dasses aspectos ser4 examinado separadamente 
nos cinco pargraf os seguintes. 

PRIQJtMFOi Objetivos do Desenvolvimento Regional 
• Uni país qte se d.tsp6e a uma poltioa de desenvolvimento regio 

nal adota implicitamente a tese de que o desnível eeon&niao entre suas 
diferentes rogies apresenta algzua coisa de anormal o que exige, por-
tantop medidas corretoras. Essas medidas podr, porm, variar do inte 
sidado conforme o objetivo visado0 este, tanto pode ser exclusivaniente 
assistencial, visando a minorar as conaegtncias ris gritantes do atr&  
ao ocon&ico, como podo se concretizar numa tentativa de igualizar os 
níveis de produto por habitante o níveis de beestar do diferentes re 
gi6es. As opç&a envolvidas neci sonpre so sinpls, sobretudo quando a 
regio sibdesanvolvida faz parto do um país no seu oonjmto econ&iica 
aonto atrasado0  

Para facilitar a exposio do assunto dividiremos e presente 
pargrafo em quatro itons fundentais: mecanismos do atraso regional; 
doenvolvimento global o regional; objetivos Corrontociente propostos p, 
ra o desenvolvimento regional; proposta do 'ama diretriz geral para a r 
ctveraço de 4reas atrasadas* 
l 	ecisi 	4o 	isgnido 

1 feil compreender que os objetivos a serem porseguidos vo 
depender da intorprotaço dada ao fen&iono do subdesenvolvimento regi,9 
nal. Se o deseq1líbr&o representado pela diferenc1aço entre o produto 
por habitante e níveis de bem-estar de duas regios derlugar áo aparocj 
monto de f&'ças corretoras automticas, estaremos diante de um falso 
problema. 3e, pelo ccntrfrio, a disparidade inicial sofrer a atuaço 
de processos acumulativos tendentes a agravar a diferença registrada, 
uma política do braços ornados seria eeon&nicamente suicida. Paraovir. 
tai' quaisquer dividas a respeito, recapitularemos rapidamente as duas 
anclises toricas do assunto mais comumento citadas. 

Em ordem cronolgiea devemos começar pelo trabalho . de Myrdal, 
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iunic The,,miv art Und 	Lop. :t 	Ditrtgu 
dois Upos de aço dar 	mais dí=micas se as nnos tavoei 
das Temos, o primeiro lugar os efeitos ngtivos oi baokwash e 
fats " 	Jma .localidad eín rpido cresoitnento. tende a;.atrair Imigran 
tes e capital0. Qtmto a03.primelros q  a ezperincia dOQnS.ta q 	se 
deslocam para ela os elementos mais jov'ens, tuelhõr qualificados e 	d o, , 
malor esp&ito empresarial0. Como cousoqU;néia o  a regio de igtaço 
nó so ve tolhidas suas possibilidades de erescimerito. como oft'e emp. 
breciluonto relativo0 Cpto  aos capitais 	rdal qiw 9  salvo 
didas corretoras atlicadas no momento oportuno, o sistema banerio na. 
cnal tende á earrear recursos das - reas menos desenvolvidas para as 
de malõr dinamismo 

Os chamados Ospread eifeets" agem em sentido oposto tendendo a 
beneficiar, as reg16es perifrica. Assim, a reg10 en processo de en 
riquecimc3nto oferece mercados amplos para a zona maIs atrasada do país 
eneoraja 1novaes tecnolgicas nessas areas, ateo ao.- qiie nos IntereLq  
saç  e particulcrrnente impoitante a eonóluso proposta pelo axor -de qu 
muito 'embora.nos paaes desenvolv&dos o efeito "spread" seja forto le. 
sa revela fraco nos. pzfses d economia atráaada I4rdal concdG, ou-e-
trossizn, grande importnoia aos aspóctos aO'umulativos d$seS dois efei 
tos Assim, se em determinada localidade una fbrica se ineondola e_os 
proprietrios chegam à coneluso de no haver vantagem em reconstra{1; 
pode ocorrer izu prõcesso rogressi'ô que. se reforça eontinumente0 O f e-  
chanentG da tabrica proIoca desotprgo 0  ste, por s'.a vez, diminut o 
mercado local e os aomeroiantes tendem a procurar oitras freas Inais 
pr&3peras0 Teros .af um soçi.xndo impacto negativo0 Lógo ap6s,a prefe2. 
tura-iocal cuja receita oaiu se vo obrigada a aumentar os impostos p 
ra atender aos sorvios locais0 Surge assim, nevo encorajamento & fuga 
das atividades eeon&uicas0. Completando asse quadro a emigraço se in-' 
tonslfica o o dee)lnio da localidade ganha novas tarças, ía viso do - 
autor o- subdesenvolvimento regional éO  gra7e rio-apenas pela diferença 
existente em nve1s de bomestar mas pelo fato de tal situaçifo se agr 
var eonstantemente 

A analicie de Iilrsehman 	segue de perto a proposta por 4yr-' 
dai0 Aponta -si efeito negativo que chama de «polarization", em posi 
tive batizado do "tr&ckling dwn 11 , O primelro se manifesta quando a 
rea menos desenvolvida va suas manufaturas afetadas pela conn'r&iela 
dos produtores rnais eficientes da zona clinm.tca, ou quando é obrigada a 
comprar naquela froa artigos que' poderia adquirir, mais baratos no  ex-
terioIN.Os efeitos positivos, principais so a -abertura de mercados p 
ra a zona mais pobre o a absorço de o-'de-'obra desempregada eem o co 
seqtsnto aumento da renda por capita0 



A diferença fwidomental entre o pensamento de Iiirschmann e o 
de Myrdal quo para o primeiro s  se a Ilvolarizaça0 11  Pocie t  üt.rente ãi 
giim tempo provocar um ágravornento da s1tuaço ecõnmica da zona menos 
desonvolvida a pouco o pouco tendem a aparecer farças corretoras, En. 
tre elas lembra o congestionamento industrial na aorea mais avançadaque 
encoraja o deslocamento para as regi&s mais pobres e a insuficinciado 
mercado nacional que torna necessrio melhorar a situaço econ8mica da 
&roa átrásada a fim de aurnentarl]ie a capacidade de consumoAlertanos 
porm9  Eirsehmaxin para o fato de qúe os efeitos positivos oriundos do 
centro dinmico podem ser neutralizados, enfraquecidos ou atrasados por 
uma s&ie de fat&'es, entre os quais urna reaço ezcéssivarnente lenta &e 
produtores da zona subdesenvolvida diante das oportunidades surgidas, e 
a existncia de recursos naturais abundantes perto do p&Lo0 A combina. 
ço dsses fat8res podo levar a que o p&o dirimico seja conduzido a d2, 
senvolver a &roa imediatamente vizinha, canalizexido para eia o impul 
go dinmico que, de outra forma, beneficiaria a oxias atrasadas 0  

A anliso meramente terica dos dois autores no permite con 
cluso xtuito firme s&bre qual à resultado final do choque entre os efe 
tos positivo e negativo dentro de um dado pas0 rrdal e e).aramontepe 
simista 9  pelo menos no que se refi'e aos pafses subdesenvolv1do%enquaxi  
to IIirscbinann situandose núrna perspectiva secular g  confia no aparecÍ 
mento cio frças auto...corretoras0 Ante a impossibilidade de decidir en 
tre as duas postç6es no &nbito de uma anlise puramente teórica, a ten 
taço e de verifioar o que vem acontecendo na realidade concreta0  E a 
asse respeito um dos trabalhos ci&ssicos c o "Ecorionic Survey of Iuro 
periM de 1954 Ap6s esine detalhctdodo que se passa no conjunto do cop.  
tinente. europeu, prop6e o pr6prio relat&io a seguinte coneltisog "Io 
pafses maiores e altamente industrializádos Reino Unido e Alémarzha 
as diferenças no grau do ind trializaço bem como de renda entre éx 
tensas reci8esp so relativa ente poquenas 0  Seria portanto tentador ar 
gumrntax quõ. as disparidades regionais so apenas fen&uenoa tenipor&ios 
no processo de industrializaçó e tenderao a desaparecer com a elevaço 
dos nveiseconmicos mesmo na ausneia de polftias regionais particu 

"e iaros 	, contudo, o pr6prio rõiat6rio que pe m dvida essa in: 
terprotaçao, lembrando que. a rogio da Inglaterra correspondente a atu. 
a]. República da Irlanda sofreu declfnio de renda, o mesmo diminuiço p 
pulacional, quando da industrializaço inglsa De nossa parte lembra 
rCanos quõ rias naçes subdesenvolvidas que se lançam, hoje, no. procese 
industrial, existem fatrea que tornam o atraso de determinadas regidos 
mais provvol do que na Europa0 



- 11. 

De fato s  quando Ing].atérra e Alornanha se inc1ustrializaram o 
processo rnanufauriro era batnnte elemontar e exigia urna inra-'E1 s;r 
tura 000n&mica relativamente s1.mples0 Ioj a quantidade de capital por 
trabalhador necessria para criar urna base industrial satisfat6ria toL 
nou-se de tal maneira elev'da que os países pobres ('ovem coneontrars 
esforços numa aorca restrita. Da mesma forna o maior tamaflho m&10 das 
nidades produtivas impede disseminao Q:)3 se fazia com facilidade na 
Europa do século XIXO Infelizmente, portanto a distribuição atual das 
áreas monos desenvolvidas no V"lho iundo no pode ser utilizada, para 11 
ma conclusõ otimista brn o desenvolvimentt ocon6mico ei termos regi 
onais 

De tudo que acima ficou dito crmos possvel tirar duas con 
c1uses destinadas à orientaço posterior deste documento 0  A primeira 
delas é cio que dentro da, economia nacional atuam tarças capazes do pr 
vocar o aparecimento de areas subdesenvolvidas, cujo atraso pode pr 
longar por largo perodo de tempo e mesmo se agravar constantomentc0I 
so ocorre quando os efeitos negativos dc 11polarization 11  ou "backuash 11  
sao reforçados e/ou os positivos ("spread" o "trickling downtt)  enfra 
quecidos, por fatres interferentes0 Assim, no i:orciesto do Brasil e no 
Sul da Itlia D  o subdesonvolviionto relativo (Itlia) ou absoluto (i3r 
sil) do pa.s em que esta contida a regto, onfrauece o efeito "sproad' 
A par disso a existnea, pr6xtma da &rea diniica, de recursos capa 
zes de captar o "trickflng doxm" (terram zoxaú do Parana e So Paulo , 
no caso do Brasil) atrasam o momento em qe a ra menos desenvolvi 
da ciai0 se bcneficiar A concluso e, pois, de que no se justifica u . 
na poiftica de braços cruzados e que medidas concretas devem ser toma 
das para controlar a situaço0 

A segunda concluso que, sem contrariar a primeira, se colos. 
ca  no p6lo oposto, é de queexistem f6rças corretoras naturais cuja a 
ço pode ser de grande profundidad 0  Fica claro, pois 1  que muito embo 
ra a aço do poder pblico sea necessria nos casos eztrenos de dose-
quilbrio, ela conta sempre com o apoio das f6rças corretoras que ten 
dom a aumcntar com o passar do tempo (}Iirschmarin), ou sao dota&s de , 
feito acumulativo (i•Iyrdal)o Esta concluso se rewlará extrernamonto i, 
portanto quando chegar o momento de justificar o objetivo que se costa 
ma propor, modornmento, para as poltica3 de desenvolvimento regionaL 
2. As trncias c jjvintp C1.P aioitiea d2 dQX4Q- 

Outro elonento decis6rio a ser levado em conta quando se es 
tabelocem os objetivos 'e uma polt1ca rôgional o a necessidade de pr - 
servar o iescnvolvlmento global do pas0De fato,a tentativarerar 



oconmicamente uma rogio proroca • na grande maioria dos casos , desvio 

de recursos das suas apliaçes mais produtivas na zona dinxica 
Se asso desvIo fr levado ac'iante com intensidade excessiva, o desom, 
vimnto global pode entrar em colapso 	isso prejudiearía o  inelusivo 

a &rea mais atrasada cuja reuperaço se pretende. 

Lou.is Lefcber,5  coloca muto bem o problema ao dizer 
fato paradoxal mas inevitvei que para acelerar o desvoivi;ento fut, 
ro das regi&s atrasadas o c'escimcnto das áreas industrialmonte mais 
avançadas deve ser encorajado. Se elas so prejudicadas por investime 
tos insufi ciente s, a capacidade global a po'p será diminuída o o a 
vanço das &eas'ret.ardadas serap  atrasado ainda mais Opina * autor que 

se far formulado um programa de longa prazo capaz de mostrar os ganhos 
futuros das aoreas atrasadas estas no tero dificuldade em compreen 
der o problema suspendendo a exigncia de proidncias imediatas. Inf 
lizmente as coisas no so to 3Imples 0  Um programa capaz de abrangera 
poca em que as zonas subdesenvolvidasde um .a•s começam a se benefi 

atar da concontraçao .de -rcursos deveria provavelmente cobrir o lapsO 
de cinqfienta anos ou ma1s Ora r  projeç3es econmicas de tal prazo cart 
cem de qualquer.. validade técnica, no desfrutando, portanto, de capac 
dado de convicçaa 

Cumpre assinalar, por outro lado, que o abandono de uma dada 
reio durante perfodo excessivainonte longo, ainda que econ8mLca!nente. 
dosejvel, no £ politIcamente exequvele Segundo dizem John 
e tiUiam Alonso3 6  Ttjjm certo equilíbrio nterreional deve ser man 
tido pelo menos o suficiente para preservar a etabilidade poltiea no 
apoio do impulso para o crescimento nacional" 

Sintetizando, dirf amos que o objetIvo ci?e 
senvolviucnto regional nem deve ser to ambicioso 
dinamismo geral, nem to restrito que crie no pds 
camente iflSUStOfltVOle 

3 	9bíet,1v92 qRieZ eat.2rnenter 	ts Raxa 
eto rCÇiQfl4e 

urna poittea de de- 
ue ponha em risco o 
uma situaço polit, 

As alternativas usualmente propostas como objetivo parz o d, 
senvolviinonto regional so as seguintes: gartutia de emprego para t6cia 
a mo-de...obra nova que chega ao mercado; eliminaço da diferença entre 
rendas por capita; implantaço de um processo do crescimento autosus-
tentado 



A. garantia de sniprgo 4 freqZontGment% consideadn como o 
joti7o Sf1 O5 atasadas ou 44primic1as rio paes d erwo1'td4s Pw;. 
te que se co seja lgico e naral para tais casos, no ó cer 
tamento adequado.para situaç3esccmo a do liordesto ra8ilêiroado3u1 
da It&ia, Nos passes desenvolvidos as diferenças regionais no so 
to grandes e as farças reequilibradoras costumam ser za.ts atIvaso O 
problema , portanto, qualitativainente diferente0 (7) 

A eliminação do atraso em tiinos do renda por capita 00  o 
objetivo mais comurnente aceito nàs casos graves de subdesenvolvïmonto 
reCional0 Cumpre, poi deizar claro o que so entende por ISSOQ Vi 
torto arrama (8) nos informa que por ocasiio das discuss6os s6bro a 
recuperação do Sul da It1ia surgiram duas intorpretaç5es desse oble... 
tivo, Uns achavam que a meta deveria ser de imprimir à Renda per ca 
pita da reglo Sul velocidade do crescimento maior que a corrente zm 
rea mais desenvolvida do pais Outros iam a1m 9  achando que cumpria 

reduzir a disparidade absoluta entre as duas róndas, ou seja, se a dl 
ferença era de 100 d&1.ares cumpria tornz.la, no fim do programa,de 60 
ou 50 d1aros0 , tkii compreender que essa mota exigiria para o Si3 9  
taxa decrescimento bem mais ncelerada que a anterior 0  

Predominou a primeira eoncepço0 ioilis CbenoI7 (9) éxamj,, 
nando 2  em 1962, os resultados doa primeiros dez anos de desenvolvimoa 
to programado do Sul da Itlja, nós revela que nem sequer essa t!Ot8 

mais modesta, foi alcançada0 No periodo cm causa a renda por capita 
da rogiao caiu de 63 para 566p da mdia nacional0 E conclui. alei "(:2 
me os anos se passaram sem nenhum ganho na taxa do. crescimento do Sul 
s8bre o resto do pais, os pronunciamontos ofÏciais s6bre a poiitica 

ar de desenvolvimento tenderam a transferir asse objetivo pa um tempo 
indefinido do futuro e a sublinhar um processã de crescimento auto'. 
sustentado como principal objetivo " (10) O crescimento auto.suste 
tado começa de fato a ser objetivo creseontoTnonte aceito para prOgra 
mas de desenvolvimento regional0 asso tipo do critrio chama s  em prí 
melro lugar g  a atenção s6bre o fato deno ter sentido um programa de 
reeuporaço regional baseado em indstrias artificiais incapazes, de 
se manter to logà sejam retirados os estLiniios de que se beneficia-
ram na primeira fase. Tampouco soxia razove1 dotar uma reglo, sem 
possibilidade de, atividade econ&nica, de uma avaxiçac infra-estrutura 
que ela tert, posteriormente, dificuldade em conservar e ampliar0 O 
objetivo do crescimento auto-sustentado ultrapassa, outrossim, O mec 
nicismno das concepç&es iniciais de des.mvolvlmentõ regional, que ign 
ravam a existencia de forças autononas o acumulativas do reoquilibrio 
as quais, se devidamento estimuladas, podem colaborar poderosamente ro 
sentido de obter o resultado visadoG Assim, mesmo que as medidas be- 
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nEtc.iando ui dada ego ro tenimsn coI1jc crtoqü'n'?. 	ma 
çia tit 	2r:j'ti 	a oiia pai' capíta n;an at 3ittO quu a 
dia naciona1, Lai 	no seu conjunto,, uatisatias o sufieieE• 
teu 90 estívolam pi'epa'ando cainh6 para o dsencadoamonto dos e?ei• 
tou nSpreadO ou tr2.ckl1ng down , a surgiram, com ti3da intensidade , 
6n poodo posterior, AssinalOmos D  fina1mente que a a4oçi0 desse o 
jotivo, ao fazer desaparecer a preoeupaço com uma taxa de cescixncn-
to mfn5.ina 9  reduz os risoos de um. deslocarnento de quantidade oxeessva 
de poupança para as rng1os de baixa produtividade 

No i;rasU alguns ciculos 1o4a 	cc;ncluSaO do que a ena 
pe' capita do 1ordsute esta subindo mais do que a zad1a nacional0 Nm 
po isso seria licito afirniar que eiiti' na Ó.  preferfvei o critio 
da eliinaço do atrasa0 Da fato, o critr3.o do dósenvo3.vlmon.to  au 
tosustentado se impõe pela sua opeacioualidde0 5 9  a par disso a 
eliminaço final do atraso continua sendo o objetivo uhtimo da Polt1 
ca Regional. O cxocinto auto.-sustent!adó i a maneira mais conveni 
ente e segura de aleançL.lo, (ii) 

' Uma 

A finalidade de t6da a aniise anterior é de preparar a ez.. 
posição de nossas prprias idias s6bre o objetivo global de uma pol, 
tica de desenvolvimento regional. O objetivo a longo prazo contini a 
ser o da eliminaço do atraso ocon&ioo O objetivo oporacional, tto. 
davia 0  isto é§ aqulo que aparece nos programas e em funqo do qual 
so organizados os instiumentos de ação, deve ser 0  smmplesmoate o da 
óbtenqao de um crescimento auto-sustentados Deve ste por outro ias-

do, apresentar tais caracterlsticau que conduza & obtenção final .do 
objetivo de longo prao0 E t6da essa poltict deve ser lavada adian-
te tendo como condiolonanto a garantia d6 um 1voi mLnimo do renda 
per capita e dinamismo para a arca atrasada do pala0 

Eliminação do atraso no significa ,2  0é bviamento 7  igualizar a 
renda por capita das d:versas 0  regiõos do paIs Da mesma fox'na que e 
tre duas naç3os desenvolvidas, como os ....stados Unidos o o Cak'1ad 0  eo 
tinuam aeubstituia' diferenças substanciais de rondas por epita, tu 
do indica que o mesmo é vlido para diferentes regiões dc ijm pais. As 
dotadas de melhores recursos naturais, com menor densidade de popula. 
ção etc0, poderão se manter indefinidamente acima do restantç do pas, 
em trrnos do produto por habitante0 2sse fato deve ser tido bem em 
mente para que no sejam encorajadas aspirações pouco razoAiois0 Ob. 
sorv'mos, finalmente, que entre regiões de um mesmo pais, graças t ra 
cuidado de migraçao,, as diverg&iciaa do rondas por capita podem íor 
bom menores do que as observadas em escala internacional 
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ndiioutnto ac1i papata eorr -iOaewvar qim 
a exigénela de um n{irno p'a a eez pt)bii$ nio t 	tPOfl3 civaa 
poiitieas mas tabm ocon&ieas 	dado 7  se ba1aem ezceasiva.. 
mente os níveis econômicos dasreas ubdeseiwoividas, elas podn ch 
gar a wi ponto em que os eteLtos pO8ttivOs do II sp3~eadI I  pczcm a eapa. 

- cidade de atuara 3e' isso aconteoez ,  Surgíra4  vm obst-culõ 	rcnL 
oonseco do objeti'o a longo p'azo de &iminaço do at6o0 

O opeselmento antosustontado deva er,eono d  emosp a me 
ta op aciovl da poltiea de desenvoliento Succde ç  porm qte 
crescimento dsse tipo, se ligado a deteminaó:as atividades do fraco 
dínamlsm<> 9  ro impodd o constante clargimento da distrtcia entre a 
diverras zonas do país G Para se tenar satisratio, isse QbJet.,;va d 
ve, portazito, ser qualificado0 E para tanto cimpre indâgar quais os 
fat&es que dotorminai o crescimento de certas arcas em ritiio máis a 
eolerad do que outra 	 - 

- O eamo dos escritos recentes de diversos especialistas de.. 
monstra que uma região consegue ao expancur mais rpidinente qe as 
demais na medida em que Incorpora atividades czcepcionaimonte dí&. 
àas Cbener - eonclu.tndo sua adl2se s&bre a perincia italiana & 
desenvo1vLriiento reiona1, nos diz: 'Qua:Lquer que seja o jiigarento 
passado sabre a C-assa por ii Neszotorno quando informa95o reais c om  
pletaa sm disponíveis, £ claro que na. sua primeira dda ei 
no solucionou realmente uia dos - problemas econ8micos b3icos do Su1. 
a concentrao da. produço em setores que no tforecom posaibiiida& 

40 .de crescimento. rpido 	(12) 	 - 

- O "conomic StiX'vcy of Europe" de 19511 ainda ntais claro a 
respeito do asswitot "lndstrias que produzem pdoninntemente para 
o mercado local numa reg$Io atrasada suprem- siente necessidades limj 
tadas e tendem a crescer apenas tanto quanto a regio no seu conjuniDO  
Tova Indistrias, por outro lado, so destinadas a tezuier neeessida. 
desque aparecem pimrianiento aias regiaes mais desenvolvidas do país 
o dessa maneira o doenvolvimento das i'egiZes pobres se engrena o de 
serivolvimento das regiôes mais atortunadas ' - (13) SI conclui logo a 
seguira 	asse o mecanismo que torna vital espalhar as industrias 
mais dinmtcas atra 	dõ país o, em particular se assegurar do qu 
alguma3 dolaa se3am localizadas ras ároas subdesenvolvidas' - (114) 
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ttzle!nos. No trbaLho "PeQlSno anó Grouth ot Xn,rt Sabtitutior 5 u 
ztV' switenta a uale ojini.sat dae Nqte3 Untao que até refltGno 
noaaa tnkaetrta1.tzaao ao fizera iedtante prouço tntena• de aittgoa a 
tertormente importádos. SignIfica teso que o mercado preztr3tta, no h, 
vendo qualquer dificuldade sob asso angulo. Enotadas, po?tu, as oportu 
nidades de substituir ímportaçes, surgiu o problema. A ciaç.e ce mor-
cado se cotocá como preliminar necessária do qualquer poltiea de. doses .  
volvimentõ. Analisando o mercado interno brasileiro, propo a CEPAL a 
eegutrité dtstrtbulqao hipot4ttea da renda: 

Brasil: Ditrh'uiço Bipotttea da Renda em 1960 
Categoria Porcentagem de 16iiero do pessoas Renda por capita Ratxta1 

popu1aqo 	(int1hes ) 	(dólares) 	j, 	I ..& 

Í 	 50 35,0 100 3,5 
II 	45 3105 325 10,5 

III 	3 2 9 1 1430 
XV 	2 1,4 2850 4 9 0 

Total 	100 •  70,0 300 21 D 0 
Para aCEPAL apenas o grupo do renda mate elevada seria ca--

paz de oc'naumtrartigo2 mate refinados. A categoria segdinte absorve 
ria, quando muito, artigos do consumo dõ massa. Em outras palavras, na 
da menos de 50% da popuïaço do pafe nâo participariam do iercado. .Diaa 
te disso, deixando-se de lado as exportaç6es o requisito fundamental p 
ra .a continuidade de noato desenvolvimento aorta trazer para o mercado 
essa populaço marginalizada. O que implicaria investir poàadaiaente, e 
sem restrtç3ea, nas áreas menos desenvolvidas dopa1s. 

Aceita a tese da tnsuttct&icia do mercado, estarfamos, no Bra 
ou, diante de poupanaa, de fato ou potenetaltaente, mate abundantes do 
que co poderia absorver na situaço presente. ConseqUentemente, t6das 
quelas precauçee réetamadas para que o desenvolvimento regional no pr 
judique o dinamismo global cairiam por terra. Estariamos, da mesma for-
ma, diante de poderoso efeito dinmtco operando t6bre as rogtos oubde-
oenvvi, resultante da eaturaço das mate avançadas e da necessidade de 
aumentar o mercado interno. Para colocar a quooto em outros trmoa os 
investimentos no Nordeste deixariam de ser um problema de decenvolvinen 
to regional para dizer rspetto ao desenvolvimento geral do paft3. Assim 
sendo, t6da nossa análise anterior, que se coloca no ponto de vista do 
desenvolvimento regional, nio torta aplicaço no caco brasileiro 

No presente documento no nos pronunciaremos sabre a tese re-
lativa ao fira do perfodo de substttuiqo de importaqes, em primetrohi 
gar porque se trata do problema do desenvolvimento geral o nio de dece 
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Dsavo1v1mento Uaral ou de Amas  rentrt-
tas, 

)aco o obj•ittvo geral a sor perseguido numa polttica do de 
senvolvitnento regional surgen uma série' do outras perguntas. A primei 
ra delas referese à eztenso da à~ coberta. Devem os investimentos 
d.taseminar.se  pelo conjunto da regido a cor r cuporada ou seria maia in 
dicado, ocou8mieamente, concentrar estorqoEJ num espaço reduzido? A tesa 
da eoneentraço em Areas restritas & bastante antig. Alguns autoreo 
apolidaraminas inelUive de "grot7ing points 1 ' ou p61oa de crescimento. A 
lógica eeon6tuica dessa opo é fciliente compreensível. Na medida em 
que as atividades produtivaa se rostrinjazn a urna área pzé-determinada, 
os investimentos de infra-estrutura eoro menores e, portanto, inala ofi 
ciente a política de desenvolvimento. tose fato, aparentemente GirirploL, 
no teve poróm aeeitao imediata da parte doe admlnlstrorec das p0-
l{tieac de desenvolvimento regional, o que ao explica, pelo menos em par 
te, pelas precates políticas a que estavam submetidos. O Sul da Italia 
nos oferece oxemplõ típico dessa situaçao. Xavier iforlin (18) resume a 
experiência italiana da seguinte forma: "O objetivo primitivarnante aca-
riciado de dotar cada povoado de uma chaminé revOlou-so rApidamente ir-. 
realizável, as empz4as novas se loàalizavarn aistomticainente onde as 
estruturas de reeepço: infra-estruturas, fõntos de energia e de mao-
-de-obra, transportes e mercado, se encontravam instalados. Levando em 
conta essa realidade, onde a utilidade econmica tem primazia s6bre a 
utilidade soCial, medidas foram tomadas para favorecer o desenvolilmen. 
te de zonas industriaIs pela política de-reas.ou-zonas-e'de-ne1eoe...do 
daaenvolirimento". 

Na Inglaterra, onde o problema regional resultava da mudança 
de estrutura da procura, ou simplesmente da perda de certos mercados  in 
ternacionais, procurou-se, desde logo, delimitar as áreas atingidas pe 
lo fen6meno criando "zonas deprimidas", postorlormente chamadas "zonas 
especiais" , em que as atividades econ&icas eram estimuladas por divei' 
aos meios. Tais exporiancias no deixam mais qualquer margemà dúvida 
do que, do ponto de vista econ8mico estrito, deve-se objetivar ao estí-
mulo de eortoa p61oa de crescimento cuja prosperidade atravás dos efei-
tos "spread" ou "trtckling dowfl" tende a ao difundir pela regiao cir-
cunvi zinha 

rende dificuldade para a apllcaço dessa diretriz resulta, 
comc 	anteriormente, das preuses das localidades no beneilci- 
adac 	ip por todos os meios, para receber o que consideram sua 
"fat 	1" bbvlamente tais injunçeø no podam ser ignoradas mais 
todo 	eva ser feito para contorná-las ou redusli' seu impacto. 
LloyL 	(19) analisando o problema, aconselha o einpr6go de certo 
grau 	relismo: "E o qàe fazer a respeito das regies que 	no 
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so selecionadas para pTogra de eenvolvierio Ein liga escala? s 
no podem ser inteirante n ii,enc1adas e io obst.nte elas no 
dem ser denuadmen?e seriidas Para começar og efeitos do desenvolvj. 
reno em outr.s partas PrUd-em talvaz ser exphrado ou pelo mos su 
biinhados t1guns programas envolvendo um engaamento-mnimoe reur 
sos podem tambm ser enipreerididos para minorar o descontentamento0 AJ 
gms programas de autoajuda e asistncia tcnica podem ser iniciados 
incluindo programas le educaço e informaço para beneficiar os migra, 
tes da regio Alguns programas antieconmtcos e benefeios fiscaisiu  
dem ser inevitveis ruas no devem ser especialmente sublinhados.Em su 
ma esforços ocasi"nais e um alto grau de habilidade poltica sero e 
sanciais" 	 - 

1 



TCiO PARÂ1t4WQ 	mento j.t3 Ita trutua c in 
inénto Ii'ctaii.ente Produtivos, 

n t8da poltt 4c d eno1vnto regional eEite to'te tep, 
t&icta a coracentra ecwo tíLspouf.iø no lnveø 	tofi ie 
trutu 	Isso porque o setores de enGrjia inorte oucao, aate, 
snearneno etc eo clssieaiaente con derados cao Ontata110.  
laØe, asSIMP  qualquer aenoagão, de ingernc!a p&lIca na Aroa 
S: pt231, $euito outros autores, tal ctLtude evita,para aa ali 

t.dades do p1ane38e21t0 a responBabilUe de criar ou pat eim' 
criaço de atiddo co 	1tias tae GiOtGnte3 na zona aai ança 
da do pais. Recentemente ae pi'oeuou mostrar que a 5.ns1atnc1 óxcoosl 
va em Inves~uton do Lnfra-estwutara poderia reduzir dwtiamenta 
os resultados de ua política de reeuperaqo do &mas atrasadas. Reca 
P1tu10?UO3:  nesse sentido a anlieo o'ica de Nirsc!mann para depois. 

iaar a eporineia do &ZL da Itália. 
irsebmn '(20) di.stingtao entro os invsttvaentoa de 

turs, 800 Çoeial overhead capital ) e cs dirtmoute produtivs 
DPJ4 ('diz'ee.t17 prodtactive aetiitie&). Segundo 8ie a pr6pria eueaeaez 
do recursos dos países subdesenvidos iriedc que o desan clv nento 
se fQqa em situaço de perfeito equilibzto entro os imrostimoutos em 
800 e em DPA. Existe, portaMo, mia opçc a ser feita .As aplioag5eu 
800 aflo, de ce?tc forma, '1pantva&' no iontido do que permitem 8 inplan 
taço de atvidadoe diretamente pr dativao, objetivo (2ltiuio de qualquer 

eezuroltimsato, mao no a tornemeeria... A par diego os iiwsti 
Meatos im 800 podem ooeder indefinidemente os orientados para a eri& 
qUo.de UPA, sem que àuzja nonuma f6rqa reequíUbradora.Ass1rúnada im 
pode que, no desejo do criar eondiçea atraentes para a atividade ecó 
nmiea numa regio, o Covrno aperteiço conctanteente sua infraes 
tratara ainda qae isso no se jusUfi~ pelo w*rgiuiento de atividades 
dispostas a utilizar as faoilidades criadas • Au DM no 06 proorcio» 
nava direteieato bens de consumo e invos$.mentoe, como jamaic podoro 
rogtstrer desequilíbrio Milto acentuado ro1attnent9 infraestrntu 
ra , De fato, a insufici&eia da energia e transportes, por ezplo,eonG 
tatuem ebsteulo decisivo aanliao de qualquer atividade econò c di 
retamente produtiva. 

A par dessas consideqos, que j doUneiam rnaa prefer ência 
por uit desenvolviiftQnto vis ezóe sO «e MO  flrccinann assinala a wis 

e um mecanismo, no puramente eeonmtco, pelo qual a instici 
neia de 800 desencadeia f6rqas corretoras u verdade,se numa &ea re 

gtk atIvidados diretramente pdutivas V&2 tendo seu funoionamento co 
artado pela deficncia da infratrutura, suige, imediatamente, uw 
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p'esso no sentido de eo-"Igír iãose estado de.eoias, patroçdnada no 
apenas pelas empsas interegsadas mas por t6a á liderança po11tXa 
*'e&10 Coiio cOnseq(noi diso- maia cdO:ou 1UiU tarde c1iega8 a uiri 
razovel grau de equilibrio entre SOC e DPÁL Para o autor,taii açe 
a3sentam uiia constnc1a o regularidade to grande que podei ser co 
i2'adas em pé de igualdade com os mecanimos a 	icos purament? 
eeonmicoa. 

Coneltindo ::ct con8ideraçe, nc liz le que, quando a 
vaes ao insuficientes, um desenvolvimento via escassez de SOC 6 acon 
se1hvei.E a acu ver iao se aplica muito 	ecialmonte s regi&s mair 
atmoadao dos pa aos siCodesenvolvidosp onde dinanilsino econr4co no e 
contra clima muito prcício: 

tese de KfrsehiTiann 6 confirmada pois epeincis conireta do 
Sul da Itlia, P norma adotada nosøa x!egio. oi de investir no setor 
público tradicional aguardando se a reação dos inveatiineutos privados 
(21). Cbenezy, no artigo (22) em que procura Lazer a ava1iaço de 10 
anos de desexwo1vimnto do Sul ga It&Lia, conõlui, tormslmente,que 3ase 
tipo de Aboz'dagem resultou em claro fracasso. A COC1USO tinal, a sois 
prçpóta como diretriz D  é poisa  dc que no desenvolvimento regional de 
voae evitar qualquer insistneia ezeesstva na oriaco de «economias 
externas" O enfoque agreasiv pede9  mesiio, uma polttiea itiwlsionada 
em situaqo de defiolt pezimanente dë 8000 
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UAR!O RAW1AiP0 Papit3 TQ 011.1To3 àa tniciativa privada e 
estataL 

Uma economia subdesenvolvida resulta do tato de que a inicia 
tiva privada entroue ho suas pr6prias rças nr4o  ser eaaz de rco1ver 
o problema do crescimento econ3mieo0 Assim eendo, qualquer politica d 
desenvolvimento tøm corno uma de suas psça eeniaiu uni conjunto de 
medidas destinadas a derpertar ,a iniciativa privada para as tal'efar3 que 
lhe eabem.Neate parg cío se precura defini' OZ pin reepectivos dos 
setore6 »tiblico e priiado. O assunto é exrç.ruente ainplotornandose, 
eonq1entniente,importante delImitar oa aspecto3 que desejamos abran 

o nos Interescexamos., em primeiro 1uiar, pelos ângulos dou 
trin6rtos da queatzoo ,  ou seja em detirii setores que pertençam 
vidade pública e privada numa economia de livre imiciativa.Taouco ea 
traremos em eoasideriçes aSbra madidaa de esttmulo tapicamonte esta 
tais, como a da ooncesso de subaidios e a isenço fiscal (23). Nossa 
an1ise se eoncentrar na f«ma,de agir dos 6rgos que dispein dos re 
cursos destlnadoa ao desenvolvimento da rogio. i cutra palavrai, o 
centre do nosso inter&ne sero os bancos de desenvolvimento ou eompa 
ubias financeira: regionais. 

A diretriz que po»orenios, desde e inicio da ezpoaiçEo, 6 de 
que as inatituies t aneeiral3 oficiais que Q ,eram nas regiaes subde 
sonvolvidas devem ter, como regra bsica, a total uti1izaço dos fundos 
de que dieifiem.  k luz dessa premissa 6 que devem decidir se 6 suticioa 
te uma atitude de passívidade, ou seja, de espera pelos toinadores de 
dinheiro, ou se 'evem ir adiante, dando um ou mais passes que normal 
mente oaberim iniciativa privada, bviamente numa zona em que  exIs-
tir ospirito empresarial prenunelado, e fundos disponíveis se esgota' 
rae no oizlea atendimento doR projetos que s& levados a inituiço 
financeira soo  por&i, os temadoros aarecercn eu n(msro insuficiente 
seria aeeit6.vol deizar Cesea fundos se acumuleres numa ociosidade Indo 
finida 9 A resposta 6, definidainente, no. I!a oconcia dessa hip6to 
se cabe ao Banco de Decenvolvimento agir. Sosa aço apresenta diversos 
graus de profun2idade a serem pei' orridos MeGaSIVamnte o~re que as 
medidas anteriormente adotadas no ttverem a efiIncia esperada. ITas 
l~e que oegum ozamiiaroaos essas medidas por ordem crescente de i 
terreac1ouisme ostatal, indicando, ao mesmo tempo,  de que forma dove 
ro ser. utilizadas o qual a G2pePineia a respeito em outras partes do 
mundo, 
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Uzt rogio cub'eenvoiVF1a a'»oonta, COTCQ vina 10 3UZLC cara.G 

tQr;ticas tn1ar%ontai3,a cscasez do informaç&s. Diante <1tro• nuí- 

tos mnvosticioros rotoicbi so rordidos sivnlosmonte or tconhoco-
reza as oiOrtunidades existontot. Isso c, seM c1iivi1a os ciaiientc V-

lido para o caiita1jst cio fora da 	mas no oixa do ter i1i 
go taib&iz para os enirsrio locais0 cabo, ortanto, ao Banco <1  o 
onv01v172onto acoitar a  como uma do suas tarefas, a publicaço do tiono 
grafias 5bTo os divorsos acocto& oCOn&icoO da trOao ssas ioiogra» 
fias odeyz abrantoi' os nais vaziaios c&ozs. AnZIMI0M3 anonas cuo, a 
p41' 'C utia aii11se Coral cia infra-estrutura econ&ica o das cuida'-' 
fios 0'oroci.19 polo Govrno Federal e governos locais, CO todo into 

a proparaço 'o estudos esociaio sbr os grandos produtos da 
rogio o sobro os recursos infraarovoitados ou ai suacotvois do 
desenvOlvimento. 'ara tais trabalhos o 3anco do DosoAvolvimonto 1vO, 
ou constituir uma oquipo pr8pria 7  ou contratar oimecialistas no por - 
toncontes ao seu quaciro. 

Parecei.noa iisponsSve1 ier quo tao imnortante cuanto a qujL  
lidado e vriodado .d.&sçs docur'ierttos à,  a oxist&ieia cio uma boa r&lo de 
diatribuiço quo os faça chogar a cada urt dou 'otenciais interessados. 
Outro ponto a aLto sor dtoscurado. refere-se ao tipo cio inforr:agLto nlos 
contido. o so trata de produziu  obras-crinas io orudio ou ons-
traç&13 d.;0lovudO dvcl cio conhociraonto técnico, raia cio colecionar 
infoas itois a un -,otoneia] investidor, fssim sondo 045503 documo 
tos dovei or oriontados lo forra a conter o n&timo do iforiiaçoa pu 
ticas, bori x1Ora&ts: s su• in1icaç&s oeon&iicas (dions& cio rnoz 
cada, qusntidac2dironvois cio ozit&icia do ativida-
dos cio apoio s  etc.). 

2ãQ21.to: 

•Intrnmonto do arando utilidade para o encorajanonto::os ia-
VostidorOs. 'iotauoiuís q  o que implica num primeiro passo alm do àwríro 
esuedf&eo tia entidade fiwmeoira, 4 a constitutçLto dc uma "carteiracb 
,rojoto&', .Trataso, em 1tiI anits., de preparar iro3otos  eople-o 
tos, ou pr.in'ojetos, sabre tadas aquelas atividades que, sabidamonte, 
constituem apl1caç&s r?ntveis do dinheiro' na regio, Essas oportunj 
dados ou 5g0  evidenteá tal como no caso de pontos de estrangulamento s  
Ou se tornam corhecídas atrava. dos estudos preparatartos do processo 
de planejamento, A ezpori&teia internacional deiionstra que a exist&t-
eia do tal carteir&* cnstituj meio eficaz. para ±n.tox'esar em certas 
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attvidaclos3 cw talio tas de dentro, ou do fora da froa, 171obao]. Tzur (21) 
noctra quo tcl ciotona tom sido 1argwonto utilizado on Israel. O oor' 
viçà de planojwnonto, a6s haver ootu3ado oc diferontoij setores da OCQ 

noniia 1  propzzra corto nti?oro de ',rojotos que julga do os,cc1al 	ort 
cia e paca.os à4  Diro&o do Inv-otitontos* iZotá funciona .cómo uoa os 
ccto do Dorviço do vendas do plano, o para co doincunbir satisfat' 

riarionto do sua risso, diso de oscrittfrios nas Anricio do Sul, o 
do L3orto na uroa. 

.1Õ 4rasU t 0!cist&lCta de um fundo para financiizonto c!o. 
jotos (FIrn) porito, L-aclusivo l  criar unia ttcartoir z fl SOt!l gX!XL.O ciic' 
p&idio dtio. O osquona no ,30ria cOi o couintoct 

o 3nnoo (10 Dosonvolvinonto. tona or&ino no FI!T) loztj» 
nado .a f)ruztr unta 'cártoira 10 in'ojoto&; 
oucarroa oscritcfrioc io eonu1toroc do ,roparar 'o 
tos dontro das ocificaç6os reclamadas para o finaoia 
nonto; 
Subnoto os proj3tot ao sou ciaartsronto Ue an1ico, quo Os 
axova, oi ,rincqr)io; 
nti'oa asso ro3otÕ ao sou 11 1otart'nto lo vona&' àon 
scritcrios n zona riais desenvolvida do iate; 

o investidor quu se interessar polo i,rojeto  .roeibolna o 
Janco do ',')os-onvolviffipnto ,olac dosi,osas feitas e toriina do 
paar acjr3staçes..do 1?IP 0  
fcil conproonclor que rrojetoo oforocidos em tato oondi-

çec arosontai elevada atrativIdade para os iotonCiaic intoronsa1os 
Àcham-so ot condiçoa lo conhoààr, com prociso, . t&iac as 	cond1ç6es 
fundziiontái do nog&io pro,outo.. o al&a t&,z garantido o finzinCixiento 
raqas a zirovao nrvia do ,roJoto. Do ponto do vista do I3anoo• lo D, 

sonvolvinonto co o "dopart.aizont do vondas" funciona rida o OficícJJ. 
tornonto, o dinhôlro empregado sor de fzct1 • segura roeuporaço.. 

A par diso, outros esquemas. podem ser penSados, mais bara-" 
tos o do otici&ioia menor. ntro 81os a nropara9ZO do prprojotos, ou 
soja, do docuinontos cujas 1ntorzaças mao so suficientes para asoogu 
rar sua arnovaço polo 6rgao finanoia1or, rias bastam para levar o Copj1  
talista ? docico do invostiro A preparaçodo wo3oto completo cabo-  
ria ao r&rio interessado. 4i par disco, nos casos on que os rojotos 
oxiic1o5 so slnrlos, como no de on,rSst1rnos o pGqueklas emprO'%S» 9  os 
bancos roIonatc &o desenvolvimento ioeriari pro,orcionar urna sesco 
ria Cratuitza. aos interessados, atrav4 do oquipos t&rnicac osociais* 

ilo caso o a prciaraao do rojotos co revelar irtsu'tciente 
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para atraii' toac1oros ri n&oro cosrtopara o total aproiritanonto 
QS rocu1o5 di!)OXEf1TOis, U navo pasSO. dGvo ser coniodo, Rororj-

nono aos ínVoet 111,011t00 cr, ciiaco inIuctiai oa% costuço o obras 
civis corlotas po..ra abii.ar wi novas in;1str1aO, Paul tu1Cior nos 
rolata, v. ?osoitO, a o ;Ori&tCi2 da Irlanda no Aeroporto cio 1ionn 
Com a finJ..i:i 	(]o atrair atividados para a area >  no soo  fors cria 
:?as t&ia ai faoiltc 	.tí,icas cio urna ci1ado industiil (otri1as, 
Elaz6fls, ocolaa t&nic ; iiros opor rio: 	, c~norgia oltrica) p 
cO?1O 50 corwtiiifrwn galp6os 	destinados a sez' adquiridos ou 

o alu;a7oz -3.nloz intereoza'os. Isto ser divida significa crando avanço 
no caminho da rroduo direta reio 2.stado, È 3 ,contud% portoitaonto 
acoitvol, o tesrio aconselhvel, no caso do a iniciativa privada no 
roair da iorrna devida ts z!oiicia8 anteriores0 

llan Y0una (26), analisando a OxpGri&icia ing1&sa fl 
driutdan Ou "zonas os)ociai5', nOs r os tra que or diversos casos as 
autoridades se iioiduia a construir f&bricas eornilota (a1os e e 
quipcnonto), of oco do'.as, 10st0riorncnt0, para alucuol ou vn1a aos 
Intor0qGnri0 	02rporIM ., cla ifll&ia 1105 !)C?OCO oxtroDflento signiica-  
tiva. rataco cio w 	o qu a inicitiva 1'ivac1a j 50 COflVOACOU 
de que a atitude cio stado nao ao osocialinto lnto Toncionista0 Âiada 
assiri, d 4 anto de urna Êituaç ffo crtica, no se hesitou en iançax O k3 
cedidas ricais. 

Co:'i1ujncjo a p rgrafo, dirfwos que o órro a ser ovitaio por 
todos os os a pasalviciado os 6rego3 inciadoros O  coLartarno 
to dstos lovo ser agressivo, - roouz'ando o tornador onde &ste ostivor o 
oforoeondolhe as facilidades quo se fizorom necessrias para convmc. 
«lo a invostfr, Ias zonas subdosunvolvidas ori que, a par de eordiç5os 
desfavorvois, 6 d6bil a iniciativa privada, a atitude dessas instituj 
ç&s doro ser particujarnonto doeidida A fin o. cjuc csssc oxoroor  GIA 
se papoi cur.ro dotar seus estatutos do anola fleibi1idade0 A boa rg 
gra consiste eia eoroçar pelao lsdidas TaiS a lmi lesp entrando nas rnaia 
avançadas SOfli3XbO que no se tiver obtido o resultado dcsojado Cuupre, 
a par disso, evitar que as instt-tuiçes oficiais aasumar om carStor 
ierianonto, fuaç&s que noralnonte cabori,= ao setor privado Sonpro 
que ôsto se revelar diøpoto a lovlas adianto, as inatituiços govo, 
nainentais tovon .1ei ''1l1e o caminho livros 



Plan2aiento Global ou Ccynjimtos do Pro'.. 
2etos 

Prouz  et sou Ii'iro ttblissette des Progiines ou Jcono 
rdo SouDloppo, rnostra quG O p1oaento do pios st 
desenvolvidos vem , sendo feito dõ duas ,anoiras lifeontos seja 
atravts do planos globais, gradativamento deta33iados, ou rtedian 
te ciintos cio projetos€ Essas duas f&'uiao tanto se aplicam 
À programÇao do ds envolvimento &cJbal  cco do regional0 Cumpro,pais 
azar inc-1au0 

Segui6o Prou, a proparaço do grupos do projetes tem. se  re-
velada particvIarmente eficaz nó caso de econc4s simples, onde 
as opçõeõ ecan&nicos so ovidontos indopndendo, portanto, de 
qualquer anliae mais aprofundada0 ÉSSO é O «á0p por exemplo, 
do Egitop em que o fluo rego, por assii dizer g  tdz a vida ecozM  
riiea do pafro A aço gavernztnsntal deve, pois, neeesriainsn-
te, se orientar no sentido de melhorar as ccidiç3es do aprovei 
monto dessa riqueza bsioa, Da niesa forna, todos aqu&e pa 
aos cujo diriainisnio t impedido pela oxistncia de uma sio do 
pontos d estrangulamento, amplamente conhecidos, a prepai'aço 
de projetos constitui o tipo de planejanento inata acztselivel 

O autor mostra, contudo, que na propat'aço dos projetos 
certas pi!ocaUçes devem ser adotadas0 Para &Lo, projetos isola 
do ousem liaço rodproea muito definida no contituean a so 
luço ideal0 Prope que se estabeloam pliminarmente, "con-
binaços tn3.amentais" de projetos, ou 5eja grupos de projetos 
que se complcimentain mituamente, Na Cua rpiniao ôÉS05 projetos 
veriam ser preparados em t6rno de uma ou de algumas pous gran-
dos atividades0 Dentro da concopço pOr ncs proposta,no p'2.meiro 
pargrafo, cumpre traduzir essa oxpreso como significardo ati-
vidades do amplas possibilidades dinicas0 Segundo o autor, a 
equipe do planejamento começaria por estabelecer duas ou trs 
"combinaç&os fundamentaistt, analisando-lhes as iinplicaços,. em 
ta103 do recursos reclamados, necesLdade do importaç6es,requi.. 
sitos de ctrtas.priinas ote0 Feitoiso, essas "comb2.iaçaes" s2  
riam apresentadas ao "'r Exeàutio paTa escolher entre elas. t 
alisada a opço, complotaz o4am os oatudo, praparandO.i.8e os 
projetos complementares necossrios, 

Para concluir, cumpro obsozwar que a "simplicidade" a que 
nos referimos nada tem a ver com as duinenz3os da rogio cons2.de-
rada. Assim, se o Egito é uma economia simples, Isitel é,incon 

- 
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tettte urna econotda coip1eia 	ou, Se,4.ía.4 evÁ q »s op- 

sá, 0 cidnte. Se.t piuejaiento daie, POIS O  
Partiv do tnn nci410 g1obz1 

!7a GOC~Ins compltztü a f6ru1a aniMvel cnste 
em se comçaz por ima vLso g1ota1 da ecoflomia deeo em se 
gui4s, ataV& de udoa att o rhel dEI PO1OtOC A 
tcnicu das 'poj çes" jnt uffiÃas pe.a C?AL, rn Aria La 
tina, ilusb.a o tipo do enfoqua aaseeL 

Á ana£ae, de Pota coloea sami duvida al~10 o irobla d 
tazna Proeisa o "M ainda a vanagam de 1  go ispbr na ~Mez  

ço da ezpe,'inok. iaidtaL Napta toiav2 Si~ uii p'o; 
que n02 impede de adottla tl cc,o poposta efeo 

AO Lato de Ilem JiPO ser t4ei1 d1otingi2 urna 'e izca '& 
ifl Geonomia "eple' No DM211 t 	3i&Mnta dota 

tnp10 do erros do diagctio 	coneqncias foii 
amoute sÓSIlasç O priiiieiro caso o do Estado da Guanabxa3 A 

adm niciço do Etado w peodo 2.91.-1965 dacidiu que os 
P.Voblertas local,5 eram de tal fona evidentes que se fazia doza 
ce9t qW1lqus! LmLt8e global Laçouse po1, idiaknex 
te wmct ste de grandes poetos que to'arn I~OS a boi tôz  
MO P  ralgolvendo algufls prob1omai rdaiientaLs da ea Na tnex 
t&ieia todavia de urna 'rio global da eccazcn1a 1  no se dei a 
devida portneia ao sonvoivimanto ndustial do Estado A 
eoncentaçode osforço4, qixaa. total, foi na eolugo dos po 
blomna ui,,bànos Ora, trna al&se global .  iosta f&oilzïonto qu 
tendo pe4ido a tumçao de capital dopais a Guarzabaa dwoia 
encontras, uwgeitononte Sotor cUnrnto altoznativoD A soluo 
natu'al ora o desenvolvimento £ndustr14, O esforço feito nsos 
sentido foi infelizmcnte diiiuuto0 Se ê'z?O, eometido no qua 
dro da uva adm1ntstraço pob todos os aspectos eelendernaL 
ta o risco de se caidar como 	a ecoiota 0 fato 
ltctmonto .ecpleza' 	. 

Outro erro coqnetido no Brasíl t  e de raltas pticatnetc i. 
nticas relaeiase em o haado "Programa do Metas' ¶amb 

nOssO gso se julgou que os pontos de estz'angulaziuento <sxIstentes 
erari de tol forma evidentes que tormvam dispenvel qualquer a 

Oii profundidade, da orientaç& a ser dada à poltica o 
nzaiea. Er conseqneia, eana1izOtjise todo o esôrço p'tra O r 
pimonto dos "gargulos' oxistente Passado pouco m de i 
ano, o 4rro cometido se tornou evidente atravs do aparoelw ?t 
do toda uma orie de dequilbflos regionais, mônatios, de pa,  
garnontos CtCG 	 . 	 . 	. 	 . 	. 	. . 	 . -. 
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Ã nosso ver a i,elhor diretEiz OCf91Vt3 Gvi se facar uma  
progrs!iaço global sixplos que pernita antffor ao pr&3 e 
traE7 da política eccti&iica idealiwia explorar4o ao mesmo toa 
po as altGrnatis dtspcveis. Ccncitanterertte, e a4  luz des  
conèlus&oa obtidas da analise anterior, cero preparadas " cq 
binaçoø fuMameritaie" 4e pro3etos em t&no de atividades es 
cialmente dinmicas. Se o satizio g3.obsl, revelar que se ,st 
diante de ma eemomia relativamente simples no ser necessí.  
rio ir al4ni de mt diagnstieo elementar e de al~a p?oeçee 
bastante gena'i cas. Na medida, todavia, em que problemas o 
obtteulog se apresertaror co •tudos serao aprofimdados, ehe 
gaMose meo, se fW o caso, $ peTcorror o roteiro cc!nplato 
descrito pela CEPAL em sima "pz'o.çoes'. (28)  

No sentido de localizar as "cnbbaçss fundamentais", a 
tcnica $ ser usa* 4 ampiamentè «~elda diponaa co-
mentrios. A as inalaremos apemas a importneia de se estiziar a 
fuixio as tend&nctu da econonia nacional para localizar Os se. 
tz'ea de iaici' dinamismo potencial, o fim de estimular sua lo-
calizaço na zona aubdesonvolvida. 

o 



Do que ficou dito nos cinco pzirzgrafos anteriorés poderíamos 
extrair uma sr1e de diretrizes que nos dariam, no seu conjunto, as no 
mas para urna política 'agressiva' de desenvolvimento regional 0  Vejamp.  
las: 

— objctivo a longo prazos eliiinaço do atraso econamieo ; 
objottvo oeracionalz crescimento auto.su3tentado cora basé 

cm setores altamente dinmicos ; 

condicionante nfvel dnimo de crescimento e de renda por 

capita a fim de evitar iriquietaço poLCtiea e resguardar a 

possibilidadé de elirninaço final do atraso0  

s49J 

o eoncentraçao de esforços em reas restritas ou 'p61os de 

crescimento " 3 

prioridade relativa para atividades diretamente produtivas; 

comportamento agressivo das instituiçes financeiras do de-

serívolvimento q  destinado a conseguir aplicaç.o total dos 

fundos dispoiifveis0 

?reparaço de um diagnstioo e modelo global de dosenol 

monto com estudo s  concomitante, de ' combinaç8es tin 

K 	-, 
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