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Desigualdades territoriais, planejamento regional
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Condicionantes dos processos de regionalização

• Momento atual testemunha mudanças nos fluxos
de pessoas, mercadorias, mercado de trabalho,
geração e disponibilidade de conhecimento que
desafiam o complexo sistema de políticas públicas
e alteram as relações mercado-estado.
• Esse quadro resulta no surgimento de novas (e no
fortalecimento de antigas) assimetrias dentro dos
estados nacionais e entre estados.

Condicionantes dos processos de regionalização

• O desafio é responder a esses processos com
políticas públicas setoriais capazes de mitigar
determinadas tendências.
• Para isso, deve-se introduzir um modelo de
desenvolvimento baseado em pessoas mais do que
em máquinas e capital.

Condicionantes dos processos de regionalização
• Identifica formação de
aglomerados populacionais
para além das fronteiras
municipais, expondo o
quão profundas são as
desigualdades econômica e
a oferta de serviços no
território nacional.

• Apesar de avanços em
alguns indicadores, a face
territorial das
desigualdades ainda é a
marca do Brasil
(Arretche, 2015)

(IBGE, 2008)

• Algumas regiões do Brasil necessitam de mais recursos do que outras
• Redes urbanas carecem de políticas de ordenamento.
• Uma das medidas fundamentais para a melhoria das condições de vida e
redução das desigualdades é a formulação de um planejamento regional que
combine incentivos econômicos e investimentos em serviços sociais.

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil em anos recentes

IPEA lança estudo baseado em
duas vertentes de pensamento
Políticas regionais para pessoas e famílias
• formuladas pelos ministérios da área social com
objetivo de redução da pobreza e da miséria

Política econômica setorial (BNDES) e
regional (bancos regionais)
• objetivo de financiar demandas de capital de giro e
de projetos de investimento.

(IPEA, 2017)

Essas iniciativas produzem
resultados diversos sobre o
desenvolvimento das regiões:
enquanto as políticas sociais
impactam a demanda de
consumo local e regional, as
políticas
de
investimento
produtivo impactam a oferta
regional e local de bens e
serviços.

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil em anos recentes

• De todo modo, é notório que a contribuição das políticas
nacionais de desenvolvimento social (educação, saúde,
assistência social, transferências de renda a famílias)
exerceu um papel central na redução das disparidades
regionais no cenário brasileiro em anos recentes.

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil
Duas visões sobre o sentido
das políticas públicas no
território

• Abordagem de não intervenção no território (placeneutral approach)
• Idéia que os mais potentes instrumentos para a
integração [regional] são as melhorias naquelas
instituições que trabalham com objetivos
espacialmente ‘cegos’, isto é, nas instituições que se
ocupam da provisão de serviços essenciais como
educação, segurança e saúde
• Nesta visão em particular, as políticas com objetivos
universais tenderiam a gerar maior eficiência
econômica, pois os atores (capital empresarial e força
de trabalho) se deslocariam no território em busca da
melhor alocação possível para seus ativos.
• As políticas regionais não são consideradas
necessárias nem adequadas nesta opção.
(World Bank, 2009)

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil
Duas visões sobre o sentido
das políticas públicas no
território

• A abordagem que advoga a intervenção no território
(place-based approach) é proposta pela OCDE
influenciados pela experiência europeia de
desenvolvimento
• Defendem explicitamente a política regional, para
aumentar a competitividade das regiões no cenário
internacional e fortalecer estratégias de
desenvolvimento endógeno em regiões deprimidas
ou de baixo crescimento.
• Os ativos existentes no território necessitam de
abordagem renovadora, uma vez que, no continente
europeu, regiões (de espaços nacionais) outrora
prósperas se tornaram decadentes, ou de baixo
crescimento, demandando da política esforços para a
regeneração econômica.
(OCDE, 2009)

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil
• Esse debate não é extemporâneo ao Brasil. Dados os bons resultados gerados pela
política social nas regiões de mais baixo nível de desenvolvimento, a questão do
desenvolvimento regional, surge a necessidade de se repensar e fortalecer a dimensão
produtiva, de competitividade territorial e/ou de mudança estrutural.
• A política social deu contribuições em termos de alocação de recursos, criação de
poder aquisitivo e bem-estar, mas essa dimensão ainda não foi devidamente percebida
pelos gestores das políticas regionais.
(IPEA, 2017)

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil

• Não é o caso de escolher entre dois tipos de políticas,
aceitando uma e descartando outra, como sugere o
debate OCDE versus Banco Mundial.
• Pelo contrário, consideradas as especificidades e as
condições próprias do caso brasileiro relacionadas ao
baixo nível de PIB per capita e de bem-estar, sugere-se
aproveitar o potencial de cada uma dessas linhas de
política de intervenção e adequá-las à realidade
nacional. E ainda reforçar as articulações possíveis
entre a política regional e a política social, ou entre a
política regional e as políticas de infraestrutura.

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil
A mudança estabelecida nos patamares dos indicadores sociais, como mostram
documentos de avaliação da política social, precisa ter continuidade; e uma vez
alcançada a transformação, não deve sofrer recuos.
(Campello e Neri, 2013; PNUD, IPEA e FJP, 2013, apud Neto AM, Brandão, CA e Castro CN, 2017)

Porém, em razão de um baixo
desenvolvimento institucional do Estado,
são fracos ou inexistentes os esforços de
coordenação de mecanismos para a
criação de novos fóruns de articulação de
políticas setoriais e intergovernamentais
com um olhar para as regiões no Brasil.

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil
•
•

•

O federalismo brasileiro não desenvolveu novos formatos de relações
intergovernamentais.
Há um desgaste das relações entre governos federal e subnacionais, dado que a
descentralização federativa no Brasil pós-1988 privilegiou os municípios com
expansão de receitas tributárias.
Os estados tornaram-se, por força das
limitações dos seus orçamentos, mais
executores de políticas públicas
centralmente definidas, e menos
propositores.

Políticas públicas de desenvolvimento regional no Brasil
•

Dificuldades fiscais nos estados, as quais tendem a impactar negativamente a sua
performance econômica.

•

Estudos apontam fragilidades
estruturais, registrando, de um lado, a
expansão dos gastos por habitante nas
áreas sociais (saúde e educação); de
outro, as limitações impostas pelo
endividamento da maioria dos
governos estaduais, restringindo a
capacidade própria de investimento.

(Monteiro Neto,2014; Monteiro Neto, Vergolino e
Santos, 2015; Monteiro Neto e Romanatto, 2015)

A nova face do desenvolvimento regional brasileiro

• Segundo o estudo do IPEA, o desequilíbrio do
desenvolvimento regional no país vem implicando
movimentos pouco coerentes, com fluxos
migratórios muito diversificados e com ocupação
territorial ora concentrada, ora desconcentrada ou
seletiva. Apesar dessa diversificação estar
resultando em novos centros regionais expressivos,
ainda persiste a lógica do século passado de
concentração de imigrantes e emigrantes nos
grandes centros em busca de ascensão social.

A nova face do desenvolvimento regional brasileiro
• Trata-se de uma dinâmica
demográfica complexa, pois
deixam de existir os estados
ou regiões que se destacam
somente por ser origem ou
destino dos grandes fluxos
migratórios. E os problemas
gerados são vários e
conhecidos: degradação
ambiental, falta de transporte
urbano, déficit habitacional
etc.

• “Os espaços das três
principais regiões
metropolitanas, sobretudo
São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília, continuam a traçar as
linhas principais das
trajetórias migratórias
brasileiras. Mas deve-se
destacar o crescimento dos
municípios intermediários,
posto que a taxa de
crescimento da população
total, entre 2000 e 2010, foi
de 0,45% para os municípios
pequenos, 2,81% para os
médios, e 1,29% para os
grandes”,

A nova face do desenvolvimento regional brasileiro

• IPEA traçou uma tipologia definida por cinco
modalidades de inversões privadas e
governamentais associadas a cinco tipos
preferenciais de territórios predominantemente
impactados e redefinidos pela potência das forças
em atuação.

A nova face do desenvolvimento regional brasileiro
• 1) Tipo I – territórios predominantemente impactados e
(re)definidos pelas forças inerciais dos fatores de
aglomeração e de urbanização (litoral, RMs e capitais) e das
vantagens locacionais da rede urbana do Sul-Sudeste-litoral.
• Tipo II – territórios predominantemente impactados e
(re)definidos pelos impulsos das políticas sociais, pelas
melhorias das condições de vida e pela ampliação do
mercado interno de consumo.
• 3) Tipo III – territórios predominantemente impactados e
(re)definidos pela demanda mundial de commodities.
• 4) Tipo IV – territórios predominantemente impactados e
(re)definidos pelos investimentos realizados ou orientados
pelo Estado em infraestruturas logísticas e de energia etc.
• 5) Tipo V – territórios predominantemente impactados e
(re)definidos pela implantação de investimentos tópicos ou
pontuais, com tendência a se constituírem em polos
isolados ou enclaves com baixa indução do entorno e da
hinterlândia.

A política de saúde em foco
O processo de regionalização no
Brasil já percorreu longo período,
considerando que foi proposto na
emergência do SUS. Porém, são
ainda escassos os estudos que
propiciam uma visão sobre seus
objetivos, condicionantes,
períodos ou ciclos de
implementação e sua articulação
com as políticas regionais. Faltam
também análises de seus impactos
e de sua importância na
construção de um planejamento
regional em saúde.

A política de saúde em foco
A regionalização é parte de uma
mudança maior que envolve
governo, prestadores de serviços e
usuários. Seu objetivo é uma
melhor disponibilidade de serviços
e ações de saúde que inibam todo
tipo de desigualdade de acesso e
lacunas no atendimento integral,
privilegiando a economia e bom
uso de recursos. Enfim, a
regionalização é uma nova cultura
para a prestação de saúde.

Rede Urbana Brasileira

Hierarquia dos centros Urbanos

• Metrópoles

• são os 12 principais centros urbanos do País, que
caracterizam-se por seu grande porte e por fortes
relacionamentos entre si, além de, em geral, possuírem
extensa área de influência direta.

• Capital Regional

• Integram este nível 70 centros que, como as metrópoles,
também se relacionam com o estrato superior da rede
urbana. Com capacidade de gestão no nível
imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de
influência de âmbito regional, sendo referidas como
destino, para um conjunto de atividades, por grande
número de municípios.

Hierarquia dos centros Urbanos

• Centro sub-regional
• Integram este nível 169 centros com atividades de
gestão menos complexas, dominantemente entre os
níveis 4 e 5 da gestão territorial; têm área de atuação
mais reduzida, e seus relacionamentos com centros
externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas
com as três metrópoles nacionais.

• Centro de zona
• Nível formado por 556 cidades de menor porte e com
atuação restrita à sua área imediata; exercem funções
de gestão elementares.

Hierarquia dos centros Urbanos

• Centro local
• As demais 4 473 cidades cuja centralidade e atuação não
extrapolam os limites do seu município, servindo apenas
aos seus habitantes, têm população dominantemente
inferior a 10 mil habitantes

Hierarquia dos centros Urbanos
A constituição de regiões e redes

• Três níveis escalares de articulação urbana
do território brasileiro
• Regiões Ampliadas de Articulação Urbana
• Regiões Intermediárias de Articulação Urbana
• Regiões Imediatas de Articulação Urbana

BENS E SERVIÇOS DE MÉDIA A ELEVADA COMPLEXIDADE DETERMINANTES PARA A
CENTRALIDADE DAS CIDADES
Saúde

Diversos

Médico Pediatra

Tratores, Arados Mecânicos e seus acessórios.

Médico Oftalmologista

Aviões de Pequeno Porte

Médico Cardiologista
Médico Oncologista e/ou Médico
Nefrologista
Cirurgias Especializadas (de olhos,
cardiovasculares, neurocirurgias e
transplantes)

Caminhões Novos
Motores e Bombas Hidráulicas em Geral
Serviços Autorizados de Eletroeletrônicos
Persianas, Cortinas e Tapetes
Prataria, Cristais e Objetos de Decoração
Artigos Importados (perfumes, bebidas e eletrônicos)
Instrumentos Musicais
Móveis para Escritório

Serviços Especializados de Saúde
(tomografia computadorizada, medicina
nuclear e hemodiálise)

Máquinas de Escrever (manual, elétrica e eletrônica)

Equipamentos e Instrumentos Médicocirúrgicos

Serviços de Engenharia (não incluindo reformas e construções residenciais)

Serviços de Ortodontia

Cursos de Nível Superior (terceiro grau)

Material e Equipamentos para Dentistas
Oxigênio para Hospitais
Instrumentos Óticos de Precisão
(binóculos, lupas, microscópios, lunetas,
dentre outros)

Computadores, Microcomputadores e Periféricos
Agências de Turismo (incluindo compra e venda de passagens aéreas e terrestres)
Escritórios de Consultoria e Planejamento
Cursos de Pós-graduação (somente mestrado e doutorado)
Livros Técnicos e/ou Importados
Escritórios e Agências de Publicidade (não incluindo serviços de propaganda volante
e alto-falantes)

BENS E SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE
Saúde
Hospital Geral (público ou particular);
Laboratório de Análises Clínicas

Diversos
Produtos para agricultura e pecuária
Ferragens e louças em geral
Aparelhos Eletrodomésticos em geral

comercialização de óculos com receita
médica

Móveis e estofados

Óculos com receita médica

Automóveis novos

Filmes fotográficos e serviços de revelação
Agências bancárias
Serviços Gráficos
Serviços de Contabilidade
Serviços de Advocacia

Regiões Ampliadas de Articulação Urbana

• 14 Regiões Ampliadas de Articulação Urbana
• Mérito de revelar o protagonismo da geografia
traçada pelos fluxos socioeconomicos;
• Expõe o comanda das principais cidades sobre o
território nacional
• Necessidade de ações de cooperação e
complementaridade entre os estados brasileiros

Regiões Intermediárias de Articulação Urbana

• 161 Regiões que são resultado da subdivisão das
regiões ampliadas
• Distinguem se por possuir centros urbanos nos níveis
de Capital regional A, B e C e, e Centro subregional A;
• Centralidades medianas no conjunto da classificação e
com população e área de tamanhos que variam
conforme a localização.
• Capacidade de polarizar um número grande de
municípios no atendimento a bens e serviços de alta
complexidade
• Concentram atividades de gestão pública e privada e
articulam, na escala regional, órgãos e empresas
privadas.

Regiões Imediatas de Articulação Urbana

• 482 Regiões foram identificadas a partir da subdivisão das
Regiões Intermediárias de Articulação Urbana
• Formadas em torno dos Centros subregionais A, e B e dos
Centros de zona A e B, de atuação abaixo dos de Capital
regional;
• Centralidades definidas, também, conforme a intensidade e
presença de atividades e produtos de menor complexidade;
• Refletem em grande parte a área vivida pela população e
seu deslocamento cotidiano para fornecimento e busca de
bens e serviços corriqueiros (como serviços de advocacia,
contabilidade, oftalmologia, ortopedia e busca de bens
como geladeiras, televisões e automóveis).

Divisão Urbano Regional do Brasil

População Total

Crescimento populacional

Taxa de natalidade

Nascidos Vivos

Participação da população com menos de 15 anos no total

Participação da população com 60 anos ou mais no total

Índice de envelhecimento

Participação da indústria

Participação da agropecuária

Participação dos serviços

Cobertura populacional das equipes de atenção básica

Indicador Sintético de Desempenho do Serviço de Saúde

Conclusões
• Dentre as 14 Regiões Ampliadas e 171 Intermediárias, as regiões localizadas no
Sudeste, Sul e Nordeste apresentam o maior número de polos e centros urbanos e,
desse modo, o território é mais diverso, manifesta arranjos urbano-regionais mais
complexos e concentra a maior oferta de serviços especializados (saúde e geral).
• A centralidade exercida pela grande metrópole nacional (São Paulo) faz com que este
polo alcance a maior rede de cidades e, consequentemente, a maior área territorial
entre as regiões ampliadas de articulação.
• Este poder de atração de São Paulo transborda as divisas estaduais, alcançando
grandes porções territoriais dos estados vizinhos (Mato Grosso do Sul e Minas Gerais);
• Os mapeamentos sinalizam a grande disparidade socio espacial do território brasileiro,
incluindo, principalmente, a distribuição da população, os indicadores sociais e de
saúde e as atividades econômicas em geral;
• Concentração acentuada da população brasileira nas regiões ampliadas de São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte e demais faixas litorâneas. Lembrar que esta
configuração é resultado da ocupação já consolidada dessas regiões e a relação direta
com a disponibilidade dos serviços, atividades produtivas e infraestruturas existentes
nessas redes de cidades.

Conclusões
• Por outro lado, essas regiões consolidadas demonstram crescimento populacional
abaixo da média brasileira (1,17%), com destaque para a maior parte dos
municípios pertencentes às regiões ampliadas de Curitiba e Porto Alegre, que
apresentaram taxas negativas nas últimas décadas.
• Nessas regiões têm sobressaído os mais altos índices de envelhecimento, indicando
maior proporção de população acima de 60 anos em relação a crianças e
adolescentes até 14 anos;
• Em contrapartida, novas regiões dinâmicas têm exibido cenário distinto e de
vigoroso incremento populacional (entre 7 a 11% para o período de 2000/2010). As
pequenas e médias cidades das regiões intermediárias/imediatas no Amazonas,
Pará, Roraima e Mato Grosso concentram menor contingente da população, porém
são as áreas que têm apresentado maior crescimento, maiores taxas de natalidade
e participação da população jovem, sobretudo daquela com menos de 15 anos.
• Este quadro está fortemente relacionado com os movimentos migratórios
vinculados à expansão da fronteira agrícola e de outras atividades produtivas
nessas regiões, especialmente daquelas associadas às atividades de uso dos
recursos naturais lideradas por grandes projetos de empreendimentos
hidrelétricos e minerários do país.

Conclusões
• Os indicadores de saúde também demonstram relevante desigualdade regional,
principalmente no que se refere ao indicador de desempenho do serviço de saúde e
da cobertura da atenção básica naquelas regiões de dinamismo recente e expansão
da urbanização (ex.: Pará).
• Ademais, registre-se que as regiões localizadas no interior dos estados nordestinos
também têm apresentado os menores indicadores de desempenho de saúde em
relação à média do Brasil.

Conclusões

• Paralisia de inovações na política de regionalização;
• Perda de importância dos espaços de concertação federativa;
• Não houve o desenvolvimento de fóruns intergovernamentais apropriados para as
novas demandas do processo de regionalização e para o alinhamento das políticas
de saúde nas três esferas de governo. O que deve surpreender a muitos, por se
tratar justamente da marca da política social, e em específico da saúde, é o
envolvimento institucionalizado das instâncias subnacionais na implementação da
política (Pires RR e Gomide AD, 2016).

Obrigada!

