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1 - MAPA DO PLANO NACIONAL DE VIAÇÃO
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1 - INTRODUÇÃO

A análise
volvimento
nização
te,

do Governo Federal

do espaço

sendo,

abordados.

deste

um i tem de um trabalho
Paulo,

a objetividade

nar os aspectos

se trata

(SEP) daquele

lugar,

de estudo

as possíveis

implántações-da

organização

do espaço

que poderá

ocorrer

ao Estado

objetivos

tentando

algumas conclusões.
preocupação

Examinaremos,

com os aspectos

consul tando os seguintes
volvimento

Econômico e Social,

conômica do Governo,
volvimento

documentos:

1968-1970;

I Plano Nacional

1964-1966;

para a fu

e o provável

identificar
planos

possibilite

nos planos
Plano

Metas e Bases para

im

paulista.
os

e decre
chegar

a

como surge

a

brasileiros,

Trienal

de Desen

Programa de Ação ~

Programa Estratégico

de Desenvolvimento,

Na sequência,

regional

nos

1963-1965;

de que
ressal-

inicialmente,

regionais

As-

se procurará

procuramos

que nos

a exami

para o fato

geográfico

definidos

compor um quadro

Visando pr.£

discussão.

econômico nacional

do Governo Federal,

de são

com a Secretaria

para

pOlítica

no espaço

pa

é apenas

vamos nos limitar

no qual

Dado o que pretendemos,

tos,

tratado

chamamos a atenção

qualitativo,

a serem

subsídios

Estado.

que jul~Jamos relevantes

sim, em primeiro

pacto

aqui

destinado

do trabalho,

pontos

de desenvolvimento

. i

que se faz no CEDEPLAR,em Convênio

servar

tura

os

espaciais

mais amplo,

para a orga

é fornecer

O assunto

de Economia e Planejamento

tar

delimitar

dé aI ternativas

de dese~

consti tuem tema abrange~

trabalho

de são Paulo.

e planos

e suas implicações

necessário

O objetivo

o Estado

regionais

econômico nacional

por isso,

ra a discussão
para

dos programas

de Dese~

a Ação do Governo;

1972-1974.

E~xaminaremos os

programas

regionais

do Governo Federa;!., cobrindo o PROTERRA,
o PROVALE
e o PRODOESTE.

.2

I

I
I
•
No anexo I, focallzaremos,

•
I
suclntamente,
os aspec t"os mlgrato

rios que, tendo em vista nossos Obj~tivos, constituem impor~
tantes elementos de an&lise.
.

i

.

I

'"

Enfa tizaremos, aqul, os programas reglonals, 19nora,!2
i

do os investimentos e aç5es dos Minist~rios, levados a efeito
fora dos programas de impacto. Assi~ agindo, estamosconscien
I

-

tes de que introduzimos distorç5es na an&lise, pois essas aç5es e investimentos são superiores I em volume e podem causar
impacto maior sobre as economias estaduais do que os próprios
,

!

~

programas. Ha que se fazer uma avallaçao dos montantes desti
I

nados pelos Minist~rios e de suas aç5es nos diversos Estados
- I re l'
da Fe deraçao,
para que as conclusoes
atlvas ao desenvolvl.
.

I

mento regional e a futura organização espacial sejam mais com
I

pletas. Ao omi tirmos esses aspectos
A

J

assim o fizemos baseados

I

,

na grande enfase dada nos programas~ as obras de infra-estru
tura e, principalmente,

à construçãJ, implantação e melhoria

-.
.
j
d e estra das, que causarao
mal'or lmpacto, pelo menos

a curto

I
I

e m~dio prazo,

sobre a organização do espaço econômico nacio

nal. De mais a mais, seria difícil, Inum estudo
I. dos.
levar em conSl. deraçao
os elementos clta

quali tativo,

I
I

Essa última observação per~ite-nos adotar, como hipótese de trabalho, a id~ia de que ds
planos e programas ruI
rais recentes não só exercerão inflJência decisiva na futura
.

I

organização do espaço econômico nacional, mas que tamb~m, al
I

terarão de maneira acentuada, as coridiç5esde concorrência en
.

I

tre os Estados, podendo ocorrer mudanças na estrutura produtiva daqueles

que mais se beneficidrão, na medida em que fo
I

rem executadas as obras de infra-estrutura
projetos pro~ramados.

-

e. implantados os

I

-

Buscando ainda delimitar o !estudo, sem perder
de vis
.

ta nosso objetivo, adotaremos, como ~&lidas, as conclus5es re
.'.

I

latlvas a economla paulista que se encontram em trabalhos de
I

3

diferentes

autores.

Entre

outras,

a) o papel preponderante

ressaltaremos:
da economia paulista

na eco

nomia brasileira;
b) a grande concentração
na região

das

atividades

econômicas

da Grande são Paulo;

c) a importância

do Estado,

principalmente

da Grande S:~oPaulo, como centro
.
'.
-,
xos mlgratorlos,
nao so de outros

da região

receptor

de flu

Estados

como do

seu interior.
Não há necessidade,
lhes

nem de citarmos

parecem suficientes
sejam analisados
a),

b),

c),

outras

no momento, de descermos a det~
conclusões.

para. que os planos

qualitativamente.

As apontadas acima nos
e programas federais

Comoconseqüência

dos itens

podemos apontar:

1) o papel preponderante

da economia paulista

a que o Governo Federal

leva

encaminhe sua pOlítica

~

conômica pa:C'aa manutenção do ri trrio de ati vidade
econômica do Estado,
aí,

condiciona

maioria

a .economia

do país.

das medidas de pOlítica

tão diretamente

relacionadas

2) a grande concentração
no Estado,
Paulo,

uma vez que o que acontece

das

principalmente

trouxe

ses problemas

Por isso,

de curto

à economia
atividades

na região

consigo uma série

prazo e,2
paulista;

econômicas

da Grande são

de problemas.

podem ser classificados

a

em três

E,2
g~

1

pos :

1 -

, .

.

Para anallse
malS aprofundada
desses problemas, vide:
HILHORST,J.G.M. ~_anejamento Regional;: Enfoque sobre
Sistemas. Rio de Janeiro,
Zahar Editores,
1973. ,cap.
Iv/Seçgo 4.1, p. 113.

4
. I.
I' 1d a d"e, su b emprego etc;
sociais: f aveIas, crlmlna

econômicos: capi tal sÓcial básico, custo da ter
.
ra, congestlonamento

I

etc;
,
,

admini stra tivos: inad~quação

das organizações

.
eXlstentes
para tratarI" com gran des unl'd a des, es

I

cassez das facilidadek públicas etc.
I

,

A importância de cada hm desses pontos sera res
saltada no decorrer dd estudo.
rá dada aos aspectos

Ênfase maior se

econômicos.

urbanos da área metropolitana
I

Os problemas

serão discutidos
"

no item "Padrões de Localização Industrial". Ou
I

-

tros aspectos econômic'os
serão abordados no item
I
I

"Padrões de Localização Agrícola";
I

3) o problema da absorção de mão-de-obra

surge como

I

um dos mais graves, na rriedidaem que se observa
I

crescente fluxo migratório,
principalmente de mãoI
-de-obra não especializJda,

que vai formar o con

I

~ingente marginalizado

qa economia.
I

Para que se chegue à discussão de alternativas espa
ciais de desenvolvimento,

essas tr~~ consequ~ncias

"

devem es

I

"

-

tar presentes. Apesar de nenhum dos programas atingir o esp~
ço geográfico do Estado de são Pauld,I supomos que as medidas
I

relativas às áreas abrangidas pelo PRODOESTE exercerão influ
I

~ncia sobre a região

Noroeste

-

do eS,tado, dada a sua proximi

dade e as" inter-relações existentes lentreessa úl tima e o sul
dos Estados do Mato Grosso e de Goiá's. Como consequ~ncia
"

do

I"

suposto acima, é válida a premissa dé que as decisões relati
vas a uma área influenciam às relati~as a outras áreas, e vi
ce-versa.
I

I

Feitas essas observações pa~semos, então, ao primei
ro item do nosso estudo.
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2 - ASPECTOSDAPOLíTICA DE
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
NOSPLANOSNACIONAIS

Embora a Consti tuição
cupação
sil,

com os problemas

ao reservar

vimento

ram a incluir,
tribuição

desenvol vimen to

Amazônica e igual

para

investimen

as agências

montante

de planejamento

geográfica

programa

da a ti vidade

pecialmen te no eixo

ae importações,

de meta~,

resultou

indus trial

o que

e deu origem a pressões

demais regiões

do país

o
iniciado

de evolução
cias

2ª

o

das

uma redistribuição

tarefas

monetária,

empregados

mais complexos

embora implemen
quando foi
de estrangu

para o desenvolvimento,

e o número de setorE!S envolvidos

tornaram-se

oriundas

problemas

se expandiram'de

com política

os m~todos de análise

de

Grande Guerra,

de resolver

em anos reCE!ntes: . as

relacionadas
tas

desde a

básicos

de planejamento

uma s~rie

gerou

econômico no Brasil,

com a finalidade

lamento emsetores

es

do desenvolvimento.

planejamento

tado intermitentemente

res tri tas,

polí ticas

que reinvidicavam

pri!l;

na concentração

em regiões

Rio--são Paulo,

dos benefícios

inten

d~cada e estimulado,

desequilíbrios

programada

começa

econômico no fim da d~

de substituição

na segunda metade daquela

somente

econômica, umamelhor dis

do desenvolvimento

cada de 50. O processo

pelo

no Bra

o desenvol

nas metas de pOlí tica

cipalmente,

regional

preo

para

regional

sificado

já demosntrasse

3% da recei ta bru ta federal

da região

tos no Nordeste,

de

de 1946

sofreu

oficiais

das

forma a cobrir
fiscal

e cambial;

nos planos

no processo

gran
agê!l;

medidas
as me

se ampliaram;
de planejamento

etc.

exame dos pla.nos mais recentes,

des progressos

feitos,

mostra

mento regional

não foram ainda

que

.os

a despei to dos gran

problemas

tratados

de desenvolvi

de forma adequada.

6
Ao examinarmos o tratamento
nais,

verificamos

te se sobressai
pimento
para

que a experiência
dentre

com a pOlítica

a formulação

área.

as demais.
assistencial

SUDENErepresenta

Ê.

e a abertura

o rOL!!

do caminho

de desenvolvimento

de medidas tenha

seus problemas,

regi~

levada a efei to no Nordes

I

de uma pOlítica

Embora toda uma série

ra resolver

dado aos problemas

sido

não nos ,encontramos

para

a

tomada p~

diante

de uma

ação de planejamento
entendida em sua acepção mais ampla. A
_. da SUDENE,dentro do qua diro geral da POl1t1ca
lo
do Gover
açao
o
,
no, t1nha
carater

'o
acessor1o,

IOd
nao
surg1n

d' e

o comoelemento

I

1m

I

portância
região,

dentro

não se destinava

tratégia
nas,

de um processo

um papel

de desenvolvimento

a superação

de planejamento

para

de tensões,

funcional
o país,

adotanô-o-se

A

nacional.

dentro

de uma es

mas visava-se,
um enfoque

ap~

diferen

te.
A pOlítica
mestra

de incentivos

em que reapoiou

I

fiscais
I

o governo para

constitui-se

viga
,

desenvolver

a area,

e

I

seu aperfeiçoamento,

no decorrer

I

do tempo, marcou todos os pl~

nos que sucedem ao Programa de Metas.

,

A criação

da SUDENEse

deu na mesma epoca em que se executou o Programa de Metas;
ta-se

de um apêndice

para

o desenvolvimento

acelerado

tra

da eco

nomia brasileira.
Ao nos restringirmos
planejamento

brasileiro,

te. úl timo programa.
.

Tr1enal

2

ao exáme do aspecto

não nos prJocuparemos

regional

no

emanalisar

es

Tomaremos como ponto de partida

o Plano

•

I

2 - BRASIL- Presidência
da República.
Plano Trienal de Desenvol vimento Econômico e Social,
1963 - 1965; sintese.
Rio de Janeiro,
Imprensa' Nac:j.'onal, 1962.

7
2.1 - Plano Trienal
A primeira
vol vimento regional

manifestação
nos planos

objetiva

referente

brasileiros

ao dese~

é encon trada

no Pla

no Trienal.
Nesse plano são destacados
de pOlí tica

econômica.

mos: "Orientar
teriais.

dades regionais

áreas

de níveis

sem comisso

os objetivos

de pOlítica
de crescimento

a redução progressiva

da pressão

isto

volvimento

é, a redução do custo

e melhor distribuição

das desigualdades

regionais

A dependência

regionais

têm sido,
e ainda

é simples

dos níveis

da pressã~

"o aI to custo

que pas

presente

e a redução

objetivos

das

de polí ti
é encontra

desigualdades
da i~

do nosso desenvolvimento
de intensa

pressão

tratamento

infla

Assim, o objetivo-condi
ser

o combate

à

naturalmentE~, levou a que os desequilíbrios

.

ob

do desen

uma consequência

do planejamE~nto, passou a

recebessem

secundário,

infla
regio

dadas as condições

im

~

no palS na epoca •

•
Numcapltulo
siderações

desta

os dois outros

inflacionária

social

das condições

além da ma

de vida.

úl timos

em que o mesmo se realiza".

dentro

perantes

a de

aumentar o cus

inflacionária

social

em grande parte,

decorrência

ção e isso,
nais

ma

as dispari

do produto,

da na afirma ti va de que "a intensificação

ção,

visando

dos seus frutos

dos dois

ca econômica da redução

cionária

destaca

econômica,

sa a ser condição prévia. para que se atinja

fIação"

e os

dos recursos

e a reduzir

de uma al ta taxa

jetivos,

básicos

econômica,

do país

de vida,

básicos

do desenvolvimento".
Entre

nutenção

da atividade

as distintas

to social

os objetivos

adequadamente o levan'tamento

e a localização

senvolver

cou-se

Dentre

os objetivos

específicas

separado,
acerca

na parte
dos

3, encontram-se

desequilíbrios

con

regionais.

8

Nessa parte buscamos explicar a existência
regionais em graus de desenvolvimento

de desigualdades

e níveis de vida, mos

trando que elas têm como origem a diversidade de recursos na
turais, mas, na realidade, são o resultado de um complexo de
causas históricas, isto é, observadas

condições

mais favorá

veis em certas áreas (dotação de recursos naturais), a expan
são da demanda de certos produtos faz com que elas tenham de
senvolvimento mais rápido. "Esse desenvolvimento

se traduzi

rá, seja no aumento da capacidade para importar, seja na ex
pansão da oferta de alimentos e matérias-primas

em melhores

condições para o mercado interno". IAcrescente-se ainda que es
I

se desenvolvimento cria economias externas, principalmente pa
ra os setores mais dinâmicos. Além disso, o caráter compl~
mentar de certas indústrias leva a que elas se localizem pró
I

ximas uma das outras, criand~ economias de aglomeração, e e2
se processo é cumulativo. Os efeitos distributivos, decorre~
tes do aumento de produtividade, dadas as características de2
se modelo de desenvolvimento, faz com qu~ se crie "um proces
so de divisão dos frutos do progresso
•

•

ti

idêntico ao que histo
'.

•

rlcamente eXlste entre palses que exportam materlas-prlmas e
aqueles que exportam manufaturas". Diagnosticando

as causas

das desigualdades regionais dos níveis de vida, o plano argu
menta que essas desigualdades são decorrentes do isolamento
d
entre areas economlcas ou de graus IdO
I lversos elntegraçao
des
,

A

•

o

-

sas áreas com os mercados externos,: sendo, esses, problemas
de difícil solução. "No caso brasileiro as desigualdades são
I

I

causadas por estes dois fatores combinados, em grau crescen
te, com efeitos indiretos da concentração de investimentos in
dustriais".
Baseados nessas explicações estabeleceu-se que a de
finição de política de desenvolvimento regional "não deve vi
sar a uma localização das atividadés econômicas que acarrete

9

aumento de custo social do desenvolvimento nacional. Deve, slm,
evi tar que a concen traç;io de inves timen tos em certas áreas a
carrete a concentração dos dispêndios públicos, de caráter e
conômico e social, nas mesmas, e a apropriação da totalidade
dos benefícios da concentração pelos fatores - mão-de-obra e
capi tal - localizados

nas áreas de concentração dos investi

mentos. Cabe à pOlí tica de desenvolvimento, principalmente através de medidas fiscais, evitar os efeitos sociais negativos da concentração dos investimentos,,3.
Com esse esquema explicativo em mente, definindo-se
as medidas fiscais, como instrumento principal de política e
preocupando-se com o desenvolvimento
,

#

tas areas do pals, o plano

e"quilibrado das distin
~

trienal propoe

as diretrizes ge

rais de promoção do desenvolvimento

regional, calcadas na ln

tensificação dos pré-investimentos,

relacionados com o levan

tamento e a avaliação de recursos naturais, no aperfeiçoamen
to do fator humano e na continuidade

da política de favores

diferenciais. Essa úl tima medida é condicionada à execução de
trabalho meticuloso de zoneamento do país, o qual deveria ser
realizado durante a execução dp Plano Trienal, para servir de
base a uma pOlítica de incentivos diferenciais,

orientadora

da localização da atividade econômica em todo o terri tório na
cional.

Comentários
Como afirmamos no início, o problema regional ainda
não encontrou, no Plano Trienal, seu lugar no planejamento bra
sileiro. Embora, partindo de uma visão
, global da economia bra
sileira, quando preconiza. medidas para a correção dos desequi

3 - grifo nosso.
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llbrios

regionais,

I

lítica
cia

llmlta-se

de incentivos

desenvolvida

das colocadas

levada

fiscais,

em termos vagos.

em termos teóricos,
a efeito

em outras

ramos com a afirmativa
aI to custo
problema

fica
tados

as

partes

apesar

em conflito
do Plano.

Realmente,

mas dizer

regionais,

Assim é que depa

no quadro da distribuição

regionais

sob certos

regional

aspectos,

1955 e 1960, com exceção

de 1958, ano caracterizado

te seca.

e Centro-Oeste

ções mais ou menos estáveis.

isto

intensi

dados apresen
da renda naciona14

melhora

Norte

ao

os

onde vemos que o Nordeste

As regiões

sua

e o

ligados

inflacionária

contradiz

de ser

com a análise

diretamente

que a pressão

medi

dQ ponto-de-vista

regional,

estão

na experiên

duas outras

de que as desigualdad~s

inflacionário.

as desigualdades

é ~laro,

Focalizado

entra

do desenvolvimento

é verdadeiro,

A.

sendo

o desenvolvimento

da po

lmportancla

baseJdo,

para o Nordeste,

de desequilíbrios,
definido

di.
estacar.a

a

•.

participação

entre
por fo,!:

têm suas participa

Além disso,

quando se examina a

renda

"per capi ta" nas diferentes
regiões do Brasil,
como pe,!:
centagem da média naciona15, a conclusã~ que se encontra no

Plano Trienal
real

é. a seguinte:

"per capita"

"tendo
I

em todo

o pals,

I

havido
I

os

aumento

quatro

da renda

Estados,

cujas.

I

rendas

se situam acima

da média - Guanabara,
I

Grande do Sul

e Paraná - representando

são Paulo,

'

36,6%

Rio

da população

I

brasileira,

e cerca

de 60% do produ!to,

que os demais na segunda fase do refe)ido

cresceram
período

menos do

(1950-1960).

I

Comofoi

exatamente

crescimento

nessa

segunda fa1se que se intensificou

com base na industrializa6ão,

ta úl tima - não obstante

~abe inferir

a grande conbentração

4 - Op. ci t.

p.

84 - quadro

XXVI

5 - Op. cito

p.

86 - quadro

XXVII

o

que e.2

dos investimen

11

-

. tos

que exige - nao esta

gualdades

regionais.

relativos

dos produtos

..

concorrendo

A análise

aumentar

do comportamento

agrícolas

nam o aumento da renda real

para

e

dos

do setor

dos preços

fatores

agrícola,

as desi

que determi
constitui

uma

prova desse fato".
Ora, tendo havido uma aceleração
cionário,

exatamente

na

gar as desigualdades
co forçada,
tativa,

regionais

a não ser

ignorando

segunda fase

De um outro

que aceitemos

áreas

areas

com os mercados externos,

diretos

econômicas

pode entender
ao Plano,

porque

sua necessidade

-

diversos

um po~
quali

no Plano.

ao isolamento

de integração

dessas

combinados com os efeitos

elementos

li

industriais,

in

não se

não foram incorporados

diretrizes

gerais

pa~a a pOlítica

regional.

Concluindo,

.

esses

querer

que se diagnosti

devidos

de investimentos

ao se traçaras

de desenvolvimento

gionais

e graus

da concentração

desde

regionais'

infl~

puramente

dados apresentados

entre

..

análise

ponto-de-vista,

cou serem os desequilíbrios

do período,

e.. uma 'conclusao

a ele

os próprios

do processo

podemos, dizer

reconhecida,

não foram,

ainda

que, embora

os problemas

no Plano Trienal,

tenham tido

e. as pOlíticas
definidos

re

de manei

~

ra lnequlvoca.
2.2 - Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG)6
Já defini ti vamenteincorporado
tais,

o desenvolvimento

regional

aos' planos
.

~'.

merece capltulo

PAEG, sob a denominação de Valorização

govername~
especial

no

Regional.

6 - BRASIL, Ministério
do Planejamento e Coordenação Econômi
ca. Programa de Ação Econômica do Governo, 1964-1966;
síntese.
2 ed.' 's.l.,
Ministério
do' Plànejamento
e
Coordenação Econômica, 1965.'

ª
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I

No estabelecimento

dos

obj ~ti vo's básicos,

ção do problema dos desequilíbrios
do plano anterior,

~egionais

do diz que um de seus objetivos
nômicos setoriais
sequilíbrios
vida".

sociais,

Na definição

I.

~

I~atenuar os desn1veis

e as Itensões

mediante

dos instrumentos

optou-se

criadas

a mJlhoria

das

eco

pelos

de

condições

de

:de combate dos desníveis
I

enumerados,

muito

ek termos 'mais amplosquan

,

e

e regionais

não difere

I

e é apresentado

a coloca

pela pOlí tica

'

~ributária

e pela

polí ti

I

ca de investimentos
"fortalecer

públicos.

a arrecadação

as distorções

Com a i primeira,

e combatJr

a ir~flação,

I

de incidência,

.obj eti vava-se
corrigindo

estimul1ando a poupança,

melhoran

I

do a orientação

dos investimentos

-

privados

e atenuando

as de

I

sigualdades
seria

econômicas regionais

"orientada

-

e Isetoriais";

de modo a fortalec1er

e a segunda,

a infra-estrutura

eco

I

nômica e social
rias

do país,

a criar

ao desenvolvimento

desequilíbrios
cOlocação

das inversõesl

regionais

exceto

to regional.

não permite

externas

privadas

e setoriai's".

tão genérica

conclusao,

-

ec6nomias

!

necessá

e a a tenuar

Não resta

o~

dúvida que

que se chegue a nenhuma

..
I
que eX1st1a
preocupaçao

.
como d esenvol V1men

O mesmo acontece,

quandb examinamos as diretri
~I.
A'SSlm
. temos:
zes de combate ao pro blema dos desn1ve1S.
I

I

a) "caracterizar-se-ão
mentos públicos
externas

nas

cularmente
cursos

,

comolprioritários
destinados
!

areas

os

naturais

à criação

os investi
de economias

maisl subdesenvolvidas,

dirigidos

ao 'levantamento

e ao aperfeiçoamento
I

mano";

'

parti
dos re

do fator

hu

!
I

b) "manter-se-á
e credi tícios
atrasadas,

a pOlí tica de estímulos
às inversõe~
.

.

privadas
I

com o obJ et1 io.

d

e para

volume de poupanças particulares";
I
I

diferenciais
nas áreas
~

mais
.

a1 a tra1r

um
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c) "a ti var-se-ão

os órgãos de planejamento

dando continuidade
do-lhes

aos seus programas,

maior flexibilidade

nando mais rápida
timentos

substancial

ternas

tá contida
lo

e para a criação

plíCi ta que no Plano Trienal.

crescimento
renda.

O

ou mesmo de estabilidade
importância

dos planos

regiões,

no capítu

regionais,

regi£

de maneira mais ex

é colocado,

dos desequilíbrios

de

de uma melhor distribuição
por razões de justiça

pOli tica,

Nes

a maximização da taxa de

prazo e a correção

pelas

'es

regional.

problema regional

Reconhecendo a necessidade

dos investimentos

diretrizes

das desigualdades

do processo

o confli to entre

a curto

nas

a valorização

as causas

cumulativo

quando se discute

de economias ex

e esse ponto é desenvolvido

são apontadas

e o caráter

rela ti vamente

menos favorecidas".

XXIV do Programa ao focalizar

nais

aos inves

para a realização

novidade apresentada

no item c),

se capítulo,

uma parcela

de ajuda externa,

nas regiões

A principal

e tor

sob sua orientação";

drenar

de investimentos

conferin

administrativa

sua ação de. estímulo

nas áreas

d) "procurar-se-á

regional,

optam pela

social

necessidade

e

impondo, aos mesmos, duas

condições:
,1) "que os objetivos

sejam

definidos

te em termos de desenvolvimento
ja,

de assegurar

capi ta"

primordialmen

econômico, ou se

aumento contínuo

da população

da região;

da renda "per

não se estabele

ceriam "a priori",

sem a devida consideração

dotação

da região

de fatores

sos naturais,
tal),

à

fatores

metas regionais

região

crescimento

to do país";

da

(em termos de recur

humanos e estoque

de capi

em termos de proporcionar
mais intenso do que o do res

14
2) "que os planos
formulados

de desen~olvimento
do co~ texto

dentro

regional.

sejam

de um programa de

I

desenvol vimen to nacional,
a dinâmica

daquele

d.

f

e V1rem a

I

a fim de não prejudicar

I

proc~sso

nem correr

I,
seus

rustar-se

o risco

.
propos1toS".

I

I

e prossegue:

I

"A necessidade
no nacional,

e da coordenação

é imperiosa
paimente,

integraçao-

dessa

não apenas
na fase

quando atentamos

na

I
de planos

regionais

coín

dos planos

regionais

entre

I
I
I

fase

de formulação

.

para

Edsa necessidade

a muItiplicação

Sl,

como, e princi

I

de implantação.

o pIa

_

se acentua

de organismos

regionais

I

que se tem verificado
comissões

nos

de planejamento

objetivos,

das diferentes

e, notadamente,

A

os impactos
a outras

I

re

..
a pr1me1ra
vez I que se d'1scute,

num pl~

.
o planejamento

tiva

Na realidade,

. I 1 dentro
reg10na

é difíc1il

de

uma perspe~

entender

que haja

de

I

por parte

de ór'gãos regionai
I

sejam encampados pelo

seus

do País

.
.
no bras1le1ro,

regionais,

os

de desenvolvimento

É

finições

de

_

econom1cas,1 em relaçao

como um to do".

nacional.

são meri tórios
I

•

ao processo

esta

e a proliferação

I

devem tomar emconta

•

POl1t1cas

~nos,

estaduais;1

mas as suas ações
~

giões

úl timos

•

governo centra~.

s,

•

sem que

A

•

A 1neX1s tenc1a de coor

I

denação entre
crédito

os diversos

órgãos

níveis,

que poderiam

quase

exercer

sempre

papel

levou ao des

importante

num sis

I

tema de planejamento.
blema,

nao
encontramos

gia para

•

Para equac1ona-lo,
se refere

I

com I redução
que

criação

Coordenação Econômica,

o pro

a obten

progressiva

estamos

diante

da
de

l•
de um pro b lema.
e recon h eC1mento
I
I

duas mudanças institucionais

à

para

exce~o que se buscava

Podemos dize~

d'e 1ntençoes
,

chamar a atenção

l
. - d e estrate '
no PAEG nen h uma d e f'1n1çao

de crescimento

inflacionária.

uma declaraçao-

primeira

de

a economia brasileira,

ção de aI ta taxa
pressão

Apesar

I

do Ministério
I ,

ocorreram.

A

do Planejamento

e

sendo que, na epoca do Plano Trienal,

15
esse Ministério
Furtado)
tra

ainda não existia,

gozasse

embora o titular

de prerrogativas

medida importante,

de Ministro

tomada na época,

foi

Ministro

Extraordinário

gionais.

Umembrião para a institucionalização

planejamento

para a Coordenação

brasileiro

de Estado.

de Organismos Re
do sistema

de

começava a surgir.

referentes

e Centro-Oeste

Ou

a nomeação de um

Ainda no PAEG, são examinados os principais
mas regionais

(Celso

à região

Nordeste,

progra

às regiões

Norte

e às regiões Sudoeste e Sul, destacando o pa
,
.
,
pel dos diversos orgaos em suas respectlvas
areas. Os progr~
mas propostos

-

por esses

,

~

~

orgaos

sao enumerados no Programa.

Comentários

Encerrando
ressaltemos
lução

as considerações

seus pontos

do sistema

comuns e sua contribuição

de planejamento

ríodo
to,

entre

face

e o PAEG sejam planos

à situações

sua elaboração

para a evo

brasileiro.

Embora o Plano Trienal
lados para fazer

sobre esses dois planos,

de emergência;

form~

embora o p~

e o seu abandono seja bastante

de algum modo contribuiram

para

p"assada (vide Programa de Metas),

cu,!

que se rompesse a rotina

onde o núcleo

central

dos

programas do governo era consti tuido pelos estudos setoriais7•
Introduziu-se,
brasileira,
terminação

nesses

dois planos,

o que contribuiu,
de objetivos

política

que seriam

postos.

A experiência

de forma

e para

usados

a visão

acentuada,

a seleção

visando

anterior

global

para a de

de instrumentos

atin"gir

relativa

da economia

os objetivos

à programação

de
pr£
seto

7 - Para maiores detalhes vide:
MAGALHÃES,
J.P.A.
A experiência
brasileira
de planejamen
to. Desenvolvimento e Conjuntura, la (3): 15-36, mar:1966.
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rial

foi

aproveitada,

monetária,

assim como o programa de estabilização

1958-1959.

Embora ambos

?S

planos

de um modelo macroeconômico extremamente
camente isso

-

raçao

representa

dos planos

uma evolução

simples,

apreciável

metodologi
para

a elabo

brasileiros.

No Plano Trienal
regional

se utilizassem

é manifesta,

a preocupação

e a ênfase

é

dada

com

à

0-

desequilíbrio

região

Nordeste.

Quando se indicam as diretrizes
parai a correção
dos desequi
.
- de carater
'
I
11#br1os,
as med'1das sao
geral
e nao
apresentam de
I

talhamento

para

contempladas,

e a criação
,

ra coordenar
para

-

avante

reg1ona1s

são

Extraordinário

I

representa

pa

.-

passo

1mportante

de desenvolvimento

regional

nacional.
pode-se

o desenvolvimento

portante

para

afirmar

regional

o desenvolvimento

que em nenhum dos dois

foi considerado

esse
, .
no Programa Estrateg1co,

ça a ser desenvolvido
agora

de um Mini~tério

uma pOlítica

Finalizando,
planos

-

No PAEG, .todas as regiões

..

os orgaos

se levar

no contexto

sua aplicação.

nacional;

elemento
enfoque

i,!!!

com~

que passamos

a examinar.

'.
2.3 - Programa Estrateg1co

8
,

Considerações

Gerais
I

As orientaçoes

tal

em 1967, definidas

gera1s.

I
re f erentes
',.

a"

em d ocumento I propr1o,

açao

9

d

govername.!2,
.

eterm1nam as

8 - BRASIL, Ministério
do Planejamento e coordenação Geral.
Programa Estratégico
de Desenvolvimento,
1968-1970,
versão preliminar.
s.l.,
s. ed., jun. 1968. 2 v.
9 - BRASIL, Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral.
Diretrizes
do Governo, Programa Estratégico
de Desenvol vimento. Brasilia,
Departamento de Imprensa Nacio
nal, jul. 1967.
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linhas básicas para a elaboração de plano trienal do governo
(1968-1970) •

As linhas básicas, definidas
trizes, estabelecem, na parte rrr,

no documento

de dire

os objetivos a serem atin

gidos através da pOlítica regional. Assim temos:
r)

"criação de um processo

auto-sustentável

de de

senvolvimento em cada grande região";
Ir)

"a inserção desse processo

dentro de uma linha

de integração nacional, com vistas a uma relati
va diferenciação econômica

de cada região, e a

formação de um mercado nacional integrado".
Vale a pena repetir os instrumentos

depolí tica re

gional escolhidos para atingir esses objetivos, desde que se
observa mudança apreciável. Assim temos:
a) "concentração

da atividade governamental nas t~

refas de planejamento e pesquisa, implantação da infra-est~
tura econômica e social, reservando preferencialmente para a
iniciativa privada as atividades industriais,

agrícolas,

p~

cuárias, comerciais e de serviços básicos rentáveis. A forma
de atuação e de aplicação de investimentos dependerá de cada
lO
região , podendo visar a cobrir claros populacionais, criar
condições de melhor adaptação

do homem ao meio e, notadameE,

te, dotar a região de setores dinâmicos capazes

de impulsi,£

nar-lhes o desenvolvimento";
b) "programas especiais de investimentos em saúde e
educação para preparo do elemento humano qualificado necessá
rio ao desenvolvimento";

10 - Grifo nosso.
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I

c) "criação

de instrumentols,

sobretudo

de ordem fis

I

cal e creditícia,

visando

a estimu~ar

a iniciativa

privada,

I

as quais

deverão desdobrar-se

em várias

modalidades

de acor

I

do com a linha

de de senvol vimento f~xada para cada região;

gundo a orientação
posto

de renda

estabelecida,

osl incentivos

(a exemplo do esquem~ 34/18

fiscais

se

de im

da SUDENE)devem

I

ficar

reservados

às áreas-problema

d) "aplicação

I

.

da orientaçã6

ao campo do desenvolvimento
sos em certo

Norte e Nordeste";
do Programa Estratégico

regional,

I

concentrando-se

número de pólos emcada I região

recur-

(evitando-se

a de-

I

terioração
lecionar

das áreas
prioridades

.
11
su bstanc1al

pacto

i

mais pobres),

dentro

bem definidas

J

No contexto

do objetivo

sobre elas

de se-

produzir

im-

d di

.
o esenvol V1mento
urbano in
I

I

tegrado,

definição

de aI ta prioridade

para os programas

de de

I

,

senvolvimento

de areas

,

prioritarias".

I

I
.

1

No período

que antecede

a ~ublicação

das Diretrizes

' .
.
e do Programa Estrateg1co,
ocorreram I 1mportantes
mud'anças 1ns
I
12
ti tucionais •
Assim, a criação do Mi~nistério do Interior
veio
'b'

,

POSS1 111tar

.....

A.

a açao organ1ca

d

d

1

o Governo Fe eral,

no tocante

ao desenvolvimento

regional,

que, dei algum modo, facilita

adoção de pOlíticas

regionais

efetivais.

tério,

procurando

definir

A atuação

as atribui~ões

a

desse Minis

dos diversos'órgão:

e delimitando-lhes
a área de atuaçãol,
retirou
das superinten
..... d'1reta,I
f'1can d0-1 hes reserva denC1as as tare f as de execuçao
A

•

da, exclusiva.mente,
ção.

Adotava-se,

visando

evitar

os trabalhos

ainda,

linha

semelh~nte

a proliferação

cipalmen te da mesma envergadura

11 - Grifo

de blanejamento

à sugerida

de orkanismos

no PAEG,;

regionais,

I

prin
-

da SUDAM
e da SUDENE,cuj as
I

nosso.
I

12 - Comentaremos mais adiante

e coordena

essas

I

I

mudanças.

19
áreas

represe,ntam

as duas macro-regiões

País.

Outro ponto

enfatizado

ação das entidades

operacionais

jetivando

os investimentos

facilitar

blema, atraídas
veitamento

traçados , ressalta

a

pelas

implantação

mica e social

da área

torna-se

que esses

sejam alocados

cos suscetíveis

merecer
deral

ob

"Para melhor apr£
necessário

de áreas

éconô
são

dos dispêndios,

em espaços

planejado,

vizinhas.

que

Comoos recursos

para a eficácia

de desenvolvimento

econômi

capazes

A definição

de in

prévia

numnúmero máximo compatível

de

com os

disponíveis
para aparelhá-los,
é uma tarefa que deve
.
~ 13. Flxa
. dos esses po
'1os, o Governo Fe
especlal
atençao

concentrara

,

bre a utilização

.

dos recursos

ção de critérios

É ainda objeto
os recursos

fiscais,

para setores

De posse desses

nosso.

,

sera

para a área".

o Programa preconiza

de localização
de referênciá,

e natural

es
So-

para o Norte-Nordeste

da definição

dos investimentos,

grandemente matéria-prima

13 - Grifo

carreados

do mecanismo, através

de prioridade

neles,

de empresas privadas

à conta dos incentivos
feiçoamento

.

seus lnvestlmentos

perar um maior afluxo

faixas

com os privados,

concentradamente

pólos de desenvolvimento,
recursos

de

mínimas de infra-estrutura

imperioso,

o crescimento

Visando tornar

torna-se

a ser beneficiada.

escassos,

inclusi

a necessidade

medidas de incentivo.

as condições

a

de empresas nas áreas-pr£

das medidas de incentivo,

o Governo crie

duzir

públicos

do

de articular

com os órgãos federais,

aos programas de trabalho.

os planos

compatibilizar

é a necessidade

regionais

ve no que se refere

mais problemáticas

o ape£,

e do exame das

a fim de evitar

a ado

que marginalizem certas

áre.s.

a necessidade

menos dinâmicos,

de se encaminhar
mas que aproveitem

local.
elementos,

definem as diretrizes

bá
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sicas

para as macro-regiões

distinguindo-se,
caso.

problema

claramente,

os objetivos

Para a Amazônia, o objetivo

efetiva

da área

sentido

de estimular

concentração
a área

e, para

entre

O papel

~rincipal

em cada

é o da ocupação

a ação do governo é definida
,
,
o desenvolvimento
de polos atraves

de atividades

técnica.

principais

tal,

de investimentos.

de coordenação

(Amazônia e. Nordeste),

Ao setor

privado

ressalta-se

a colonização,

povoamento e assistência

a necessida

cabendo-lhe

I

da

é reservada

agropecuárias;1

da SUDAM
é definido,

no

a parte

de

I

pesquisas

de recursos

.... (

lonizaçao

naturais,
....

em colaboraçao

à

também é dada

I

zona franca

baseadas

são estabelecidas

na observação

retamente
zação,

havendo

produtivos.

etc.,

são elementos

pais

considerações

dos

)

A.

deslocamento
I

para

da

agrícola,

melhoria
I

em

investimentos

di

a sua reorgani
comercialização

Para a indústria,

à

se referem

diretores

nos investimentos

inovação tecnológica,

enfatizados.

as diretrizes

planos

de ênfase

Para o setor

reforma agrária,

d

e a co

de Manaus.

SUDENE,onde se nota declínio
infra-estrutura,

privado

comas Forças Arma as • Importancla

Quanto ao Nordeste,
setoriais,.

apoio ao setor

as princi

do mecanismo dos in

I

centivos

fiscais,

dustrial

artificial.

cessidades

Para os demais setores,

de energia

rede interna
pontos

procurando. evi tar a criação

da região

na parte

elétrica,
-,

rodovias

etc.

-

Voltaremos

de estrutura
ressaltam

in.
as ne

principalmente

a

a comentar esses

que se segue.

,

I

.

Programa Estrateglco
I

Nesse Programa, procurou-se

, .

tegla

para o desenvolvimento

zada a importância
tui

um objetivo

agnóstico

nacional".

do controle

em si,

definir

Embora fosse

da inflação,
I

como nos doik planos

da economia brasileira

chega-se

"uma nova estra

à

esta

enfa ti

não consti

anteriores.
conclusão

_

Nodi
que "ha

21

via-se

desenvolvido

baixo nível

uma tendência

de renda,

dança de estratégia

no sentido

ção de relativamente

trial

estava

absoluta
tuição

nitidamente

e externo.

tão consistiu,

das,,14. A estratégia,

da

à

do ocorrido

através

insuficiência

de substi-

da absorção

global,

a taxas

à

di

de transi-

do PIB 'potencial',
ociosa

sua inadequada

liga

composição

de retomada propriame~

dependerá primordialmente
dentro

va

eleva-

considerações,

de capacidade

e a segunda denominada fase
em que o PIB efetivo

e, ao me,2,

chamada "fase

poderá diferir

prolo~

uma aI ternati

processo

a primeira,

de e~

de desenvol

no passado,

luz dessas

de demanda ou

mento do investimento
quilíbrio

à

a

indu,2,.

de transição

claramente

desse

definida

em que o PIB efetivo

te di ta,

intensa

manter o processo

definido

em duas fases:

setorial;

Passou

de expansão do mercado,

emuma fase

sendo possível

para o prosseguimento

principalmente

absor

O comportamento da economia a partir

mo tempo, não se havia

ção,

à

apenas

não mais da dimensão

como na fase

mas da taxa

vimento nas mesmas linhas

vide-se

de dinamis

o fato de que o crescimento

aparentemente,

gada: não vinha

fontes

de oferta.

dependendo principalmente,

de importàções,

global

expansão

do mercado interno,

interno

de novas

de mercado levaria

limitada

dinâmico a

de que, se não houvesse mu

e descoberta

mo, a ~xpansão previsível

caracterizar-se

ao equilíbrio

do a~

de uma trajetória

de ~

dinâmico de longo prazo".
A primeira

influencia

fase da estratégia,

bastante

os objetivos

vol vimento regional
rificamos,

então,

o de "evitar

14 - Op. cito

estabelecidos

e para o combate
que um dos objetivos

o agravamento

ng 9.

num primeiro

dos

o dese~

desequilíbrios.

básicos

das disparidades

para

momento,

Ve

do Programa é

regionais

e seto

22

riais,

que a médio e longo prazo prejudicam

to dos mercados,

e impedem a distribuição

nefícios

do desenvolvimento:'.

sociais

problema regional

o desenvolvime,£

equitativa

dos be

O tratamento

dado ao

é bem mais amplo, le deixa de ser apenas uma
I

questão

de justiça

desenvolvimento.
cações

social,

para se transformar

num entrave

No Corpo do Programa, ref~ências

da dist~ibuição

frequentemente,

regional

particularmente

das considerações

setoriais,

às

ao

impli

da indústria

são encontradas

no Capítulo

V, onde, ao lado

é agregada outra

dimensão impor

I

tante

para a política

mensão geográfica:
ticamente,

com a de realizar

gionais
te,

considerar

cerca

principalmente

em considerável

XVIII,

do Nordes

regiões

grau de densidade
brasileira,

no
que

dem.£

em boa parte

o desenvolvimento

que "o atingimento
pressupõe

à taxa global

regional

das fronteiras

quan

oriundos

com a meta con

da economia nacional,

de regiões

através

mais

dinâmi

do alargamento

econômicas dos centros

polarizados.

nat~
Proce

I
I

"

além disso,

à parte,

j

de crescimento

as demais áreas,

é an~

dos obj éti vos de desenvolvi'

a compatibilização

que os efeitos

cas beneficiem

der-se-á,

r~

levando em conta

detalhadament e e deixa de ser umCapí tulo

deixando-se

além

número de pó'los

o Nordeste domo uma das

de 30% da população

mento regional

no tocante
.

forço

desenvolvendo,

da economia de mercado".

do se observa

ral

do Centro-Sul,

do mercado re!evante,

No Capítulo

cernente

verti

de expansão de mercado. "O propósi to seria,

se encontra,

ainda fora

lisado

horizontalização,

do Centro-Sul 'Ic~to

limitam a 'fronteira'

gráfica,

çle desenvolver

industrial

que permitam a incorporação

úl timocaso,

que alí

a estraté"gia

a estrutura

certa

industrial

para efeito

- a di-

"é chegado o momento de comparar sistema

aprofundando

do núcleo

industrial

I

a médio prazo,

calmente,

-

de desenvolvimento

de ação coordenada

às diversas

regiões,

a um es

I

dos órgãos federais

e dos demais ní

I

veis

de governo,

de modo a obter

concentração

dos investimen

23
tos nos programas e projetos

prioritários".

já mencionadas anteriormente

(Amazônia e Nordeste)

tivos

propostos

ritorial
viar

termos demográficos

Em

as tensões

ficadas

para cada uma delàs

sociais)

As áreas-problema

(Amazônia - ocupação ter

e econômicos;

têm suas

e os obje

Nordeste'""" ali

dir~trizes

e, quanto às demais macro-regiões,

de ação especi
além de .esperar

que as mesmas absorvam os impulsos dinâmicos e os efeitos.
centralizadores

do crescimento

denação da ação estadual,
mlzar os resultados
mirá,

nessas

pecíficos

áreas

e nacional,

.em atraso,

a coor

visando maxi

O Governo Federal

a coo~denação

assu

de programas es

de investimento.

to refere-se

outra

à concentração

de planejamento

da infra-estrutura

linha

estratégica

da
atividade
.

e pesquisa,

de desenvolvimeE;

governamental nas ta-

e na implantação

e expansão

econômica e social.

Na análise
nição

regional

o plano buscará

da ação pública.

Além disso,

refas

geral,

de.2,

da problemática

de estratégia,

devem ser

da Amazônia, para a defi

considerados

os seguintes

fa

tores:
- a extensão

e características

- o desconhecimento

do potencial

- a escassez

e dispersão

- a distância

geográfica

tros

econômico efetivo;

da população;
em. relação

aos derriais cen

econômicos do país;

- a limitação
E as linhas

da região;

e fragmentação

do mercado.

de ação são assim definidas:

- construção
- atendimento

de uma infra-estrutura

adequada;

ao problema de formação de capital;

24
aprimoramento

humano e d"a tecnlca

I
do elemento

em

pregada;
promoção de exportações;
segurança

de condições

nho da iniciativa
As diretrizes

a necessidade

ços federais

em espaços

to planejado,
tal

privada

gerais

do em vista

visando

curando-se
lho",

obtendo-se

a abertura

da área

Ao setor

e adotada

à

desenvolvimento

caberá
regional.

e esfor

substancial,

para

de

econômica.

os setores,

de in~meras "frentes

nas diretrizes

pro

de traba-

é o da defi

público

e privado.

os rumos para o progresso

Nesse caso,

A

dos investimentos.

ação dos setores

apontar

ten

de desenvol vime~

de irradiação

,

ressaltado

reservada

público

recursos

um impacto

assim maior eficiência

Outro aspecto
nição

são traçadas,

econômicos passíveis

a produzir

desemp~

na região.

de se concentrarem

concentradora

evitar

o eficiente

de pOlítica

modo que funcionem como pólos

mesma diretriz

para

I

cumpre ao

setor

do

públi

I

co identificar
tores

as oportunidades

de produção disponíveis

xige pesquisas

relativas

ecohômicas

ou implantáveis.

aos recursos

mensionamento e a qualificação

dos

ção. A área

privado

reservada

ao setor

.
d.
comentamos as "lretrlzes

de emprego de fa
Essa tarefa

naturais

demais

e

da área e o di

fatores

já foi

de produ

citada

quando

do governo".
I
Cab"era aln da, ao setor
I
I

público,
tórias

a importante

parcela

dos recursos

gia e transportes,
to básico

-Acre,

de orientar

as correntes

migr~

para a região.
As diretrizes

portes,

tarefa

setoriais

estabelecem

deve ser concentrada
sendo o setor

para o desenvolvimento

as prioridades
Belém-Peritoró

que ponderável

em projetos

dei energia
da região.

considerado

Inês.

pon

No setor de tran~

são dadas a Belém-Brasília,
e Peritoró-Santa

de ener

Brasília-

A primeira

já
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.,implantada,
~,
construlda
no obras

a segunda de implantação
a frontelra

relativas

Para-Maranhao.

aos transportes

o programa industrial
derantemente,:
incentivos

com recursos

fiscais

(SUDAM)já foi
pel

analisado.

parte

do setor

.-

to dos. apontados,
vol vimento,

destinados

em 1958

jugando as sugestões
Diretor

do País,

15

tes,

pelo

FIDAM.
ainda

obstáculos

destacados

em consideração

esses

que impedem
mui

de desen

obstáculos,'

e con

com o IV Plano

por:

a termo um conjunto

modernização

rec£

não diferem

do Programa Estratégico

,

a mais

a economia da área,

.,

induzam a melhoria
ra,

e financiamento,

, pelo GTDN.A estrategia

.

o p~

apesar da atuação da SUDENE,

de sérios

da SUDENE,orlentar-se-a
1) "levar

pelos

do órgão regional

considerada

Os obstáculos

levando

prepo~

reforçados

a crédito

Nordeste,

a existência

,seu desenvolvimento.

no pl~

realizado,

O papel

no tocante

área-problema

ainda

ser

já

e fluviais.

privado,

DNOCSe da SUVALE,que dinamizaram
nhece-se

Incluem-se

O Banco da Amazônia exercerá

, . Quanto a reglao
importante

deverá

dos recursos
.•.

e a terceira

marítimos

governamentais.

de complementação,

utilizando

-

,

.

ate

pioneira

de transformações

da produtividade
da infra-estrutura

bem como estimulem

com ênfase

tensi va dos recursos

naturais

da agri.cultu
dos transpo!

e fortaleçam

de industrialização,

que

o processo

na utilização

i~

da região";

do Desenvolvimento do Nordeste.
15 - BRASIL, Superintendência
•.. .
(SUDENE).Uma poli tica
de desenvolvimento
economlCO
para o Nordeste.
2 ed.
Recife, 1967.
(A lª edição
saiu em 1959).
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2) "incorporar
tingentes

ao processo

produtivo

de desempregados

o crescimento

os grandes

que o desnível

demográfico

c0,!l

entre

e econômico cohtinua

a

produzir" ;
3) "atentar

mais detidamente

para a distribuição

pacial

do desenvol vimJnto,

segurar

o crescimento

sem prejuízo
,

polos

com o objetivo

das

diversas

da expansão acelerada
•

de as

sub-regiões,
dos principais

I

de desenvolvlmento;

I ~
"promover uma programaçao

4)

es

mente sobre as condições

atuan do nota d~

.
soclal

de saúde,

educação e ha

bitação".
As diretrizes
gia e de transportes,
tro.

As rodovias

à

superação

enfatizam os setores

estabelecendo
prlorl

interna

dos problemas

as prioridades

.

consideradas

promovem a integração
da

setoriais

da área.

da agro-pecuária,

da economia agrícola.

aperfeiçoamento

da pOlítica

e modernização
Faz-se
tivos

fiscais

pOlítica

tendidos

do Nordeste,

o fato

aos setores

de terem abrangido

sintéti1ca

observada

de os incentivos
agrícola
A

que
é da
.

fiscais

_

mesmo
o

merece des
tendo em

e a di versificação

tradicionais.
da pOlítica

ressalva~do-se

efetiva

visando

industrial,

no mercado nacional

uma análise

regional

nossa atenção

do parque

das indústrias

aquelas

No campo industrial,

de incentivos
I

taque ao lado da consolidação
sua integração

~

sao

num e nou

AIta prioridade

I

a reorganização

vista

.'.
tarlas

de ener

•

ser

na área.
fiscais

essa

a única

Chama,

ainda,

terem sido es

e de telecomunicações

a Amazonla.

de incen

e,

também
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Comentários

A importância
processo

de desenvolvimento

grama Estratégico.
xe muito claro
giões,

do desenvolvimento
global

é fato

Embora a definição

o papel

incorpora,

funcional

regional

dentro

importante

no Pro

da estratégia

de cada

do

não dei

uma das grandes

pelo menos, definitivamente

re

a Amazônia ao

esquema.
Nessa
permitiam

,

epoca,

as mudanças

maior controle

para

institucionais

que se passasse

ocorridas

a pensar

seri~

mente na implantação

de um si.stema

de planejamento

efetivo.

Em 1967, são criados

os Ministérios

do Planejamento

e Coorde

nação Geral,

do Interior,

e das Comunicações.

Ao Ministério

do Interior

ver o desenvolvimento
pação do território,
etc.
Ao

regional,

••

••

os bancos reglonals,
Ao Ministério

foi

com as correções

o seu próprio

dos Ministérios

a tentativa

básico,

as superinte~

vinculados

o

do Interior

e

a sistemática,

de 1969)

segun

executaria

o úl ti

de Desenvolvimento aprovado anterioE
que julgasse

plano,

cuja

necessárias

duração

meiro ano do mandato presidencial
assim,

ficaram

também estabelecida

mo ano do Plano Nacional

ria

além de todas

do planejamento

do a qual cada Governo (a partir

mente,

saneamento

o~

o BNH, o DNOCSe o DNOS.

BNDEe o IBGE. Alem da criação
do Planejamento,

de prom£

da população,

internas,

a ele,

•

denclas,

radicação

migrações

E, foram vinculados

coube as tarefas

e prepara-

se estenderia

seguinte.

de dar continuidade

até o pri

Caracteriza-se,

ao planejamento

no Br~

silo
,

•

. ••

O exame do Programa Estrateglco
crescep.te

'que a integração

dida em que a preocupação

nacional
com a taxa

A

••

mostra a lmportancla

passa

a. ~dquirir,

de crescimento,

na m~
embora
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I

importante,
finir

comece a ser conjugadal com a necessidade

o modelo de desenvolvimento,

programa

de transportes

Norte-Nordeste

e

suas fronteiras.
,

tras

areas

à

integração

•

economlcas

tanciamento

objetiva,

do pals,

trizes

traçadas

nesse

guinte

e a necessidade

uma direção.

exatamente,

à

dentro

do Amazonas isolado

procura-se

crescente.

di~

de Manaus. As dire

Programa são tomadas
de integração

de

das ou

compensar esse

da zona franca

O

integração

Nordeste

I

~

com a ativação

dando-lhe

do próprio

Sendo o Estado
A

I

de rede

pelo

nacional

governo
ganha

se

ênfase

I

Embora não consubstancie
e Bases busca dar continuidade

um plano,
ao plano

a elaboração

do I Plano Nacional

co e Social.

(1972/74)16.

o documento Metas

anterior,

e orienta

de Desenvolvimento

Econômi

2.4 - Metas e Bases

Neste documento,

embora ainda

d'

....
f laça0

"

ocupa lugar secun arlo,
"
.... estamos d"lante
anterlores.
Nao

.

to de cunho emlnentemente
cução;

define

set,oriais,
tos
e, ti'ar

os objetivos

as principais

de aI ta prioridade
_A"
sequencla

BRASIL. Presidência
Desenvolvimento
dez. 1971.

'..

pratlco

a in

I

I

e mais voltado

nacionais

nos setores.

16 - BRASIL. presidência
Ação do Governo.

mencionada,

se compararmos com os planos
de umI Plano, mas de um documen

realizações

ao plano

seja

•
anterlor,

para

a exe-

e as metas estratégicas
I

programadas

e os proje

Sua preocupação principa~
Iobe decen do o estabelecl . do

I

I

da República.
I
s.l.,
s.ed.,

Metas e Bases para a
sete 1970

da Repúbliba~ I Plano Nacional de
(PND), 1972/74. Rio de Janeiro,
IBGE,

29
em lei.
No que se refere

à estratégia, estabelecem as condições

para sua definição, quando diz: "para que se assegure a rápi
,

'

da aceleração do crescimento~ com caráter autosustentável,
próximo estágio, será necessário
global de desenvolvimento,

no

desenvolver uma estratégia

de que decorrem, organicamente, ~

ma estratégia industrial e uma estratégia

agrícola". Estab~

lecendo como objetivo básico ou objetivo-síntese

o "ingresso

do Brasil no mundo desenvolvido até o fim do séculO", surgem
então os objetivos-condição,

entre os quais destacamos

o re

à correção gradual de desequilíbrios regionais e se

ferente

toriais e a incorporação da economia de subsistência.
P:r:econiza-se,para a parte regional, a expansão da fron
•

•

A.

•

""I

••

telra economlca naclonal, prlnclpalmente em relaçao ao Planal
to Central, solos úmidos

do Nordeste e , progressivamente,

à

Amazônia, para tirar provei to da dimensão continental do País,
ampliando o.mer~ado interno pela incorporação de novas áreas
e, simultaneamente,

pela melhor utilização

da mão-de-obra a

bundante.

"
No capltulo
4 encontramos:
"A construção da sociedade desenvolvida, no Brasil, exi
ge, além da consolidação

do núcleo progressista

industrial -

...:
agrícola do Centro-Sul, um esforço de integração em duas di
mensões: a dimensão regional, pelo Programa de Integração Na
cional (PIN), e a dimensão social, pelo Programa
ção ~ocial

de Integr~

(PIS)".

Destacamos, dentre os objetivos do PIN,
1) "deslocar

a fronteira

econômica,

os seguintes:

e, notadamente,

a

fronteira agrícola, para as margens do rio Amazonas,
realizando, em grande' escala e numa regi~o com impo!
tantes manchas de terras férteis, o que a Belém - Bra
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sília

e outras

rodovias

em pequena escala
2) "integrar

de penetração

e em áreas

a estratégia

vinham fazendo

menos férteis";

de ocupação econômica da Ama-

,. .

zonla e a estratégia

de desenvolvimento
I...

do Nordeste

.

rompendo um 9uadro de soluçoes

liml tados

para

ambas

I

as regiões,,17;
3) "criar

as condições

mercado,
sentido

no sentido

de capacidade

e

à

e no

de poder de compra monetário,
I

de população

nomia de subsistência,
lógica

de produção

de

I

da aquisição

amplas faixas

à economia

para a incorporação

I

antes

dissolvidas

à

condenada

perpetuação

de

.

na eco

estagnação

de um drama

social

tecn.£

intolerá

vel" ;
4)

as bÇl.ses para aI e f.etlva

"estabelecer
agricultura

da região

5) "reorientar

semi-árida

aos vales

va fronteira

úmidos da própria

agrícola,
.

evit~ndo-se

,

to no sentldo

das areas
18
do Centro-Sul"
;

ra garantir

do Nordeste";

as emigrações de mão-de-obra

em direção

6) "assegurar

trans f'"ormaçao da

região

e

à

no-

o seu deslocamen-

I.

met~opolltanas

o apoio do Governo Federal
um processo

do Nordeste,

superpovoa

ao Nordeste,

de lndustrialização

d

as

p~

tendente

I
"

a auto-sustentaçao

roJ

e

I.

realrr.zar

as metas de desenvol

vimen to".
Se, no plano anterior,
cional
Metas

recebe

:e

Bases,

a preocupação

grande destaque,
com a criação

17 - Grifo

nosso.

18 - Grifo

nosso.

com a integração

nas Iproposições
do PINl ela

é,

práticas

de vez,

na
da~

colocada
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como uma necessidade. Se estamos ou não diante de uma defini
ção de direção para o desenvolvimento brasileiro, só podemos
!esponder examinando mais acuradamente os progressos obtidos
na realização dos objetivos. ~ impossível chegar-se a uma con
clusão em uma análise" do tipo qualitativo.
Na declaração. de intenções, contida no documento de
.. .
....
1967, os passos iniciais para se chegar a lntegraçao, pelo me
nos em termos físicos, se encontram na definição de priorida
des na primeira fase do PIN. Sendo então considerados priori
, .
tarlOS:
1) a construção da rodovia Transamazônica

e da Cuia

bá-Santarém; .
2) o plano de cOlonização associado às citadas rodo
vias;
3) a primeira etapa do Plano de Irrigação do Nordes
te;

Programas de Colonização dos Vales Úmidos do Nor
deste;
A Transamazônica

já se encontrava esboçada no progr~

ma"Estratégico, porém, observa-se aqui a definição mais clara
do seu traçado e das medidas para efetiva c~lonização de suas
margens. A pOlítica de desenvolvimento

regional é então divi

dida em 3 partes:
I ) estratégia nacional de desenvolvimento regional
integrado;
11) estratégia de desenvolvtmento para o Nordeste;
111) execução de .polltica .de consolidação de ocup~
•••

A

•

çao da Amazonlca.
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No detalhamento
grandes

regiões

mencionados,
tiza-se

definindo-se
entre

ções expostas

no Metas

prenunciavam

MA

I

PND, oficializou-se

.

efetivamente

mo tendo sido definida

desde

interesse

à

uma direção

para

da taxa

imperantes

e mes

o desenvolvimento,

de crescimento

é o Ministério

-

a

ainda

é

da Fazenda

o~ Ministérios

em segundo plano.

a importância

necessidade

por par
A

do Governo, permanecendo

anteriormente

não esteja

em pouco tempo, te-lo

Dadas as condições

de plano para plano,

definidos

"

poderemos,
I

e do Planejamento

~ inegável

qub haja
I

e, em conseqüência"

que di ta a pOlítica

e

bemcomo a do

ainda

com a velocidade

to regional

cuja análise,

de planejamento

,

em operação.

do Interior

(em 1971 só o PIN e o

•

te do governo em aC10na-lo,
.

predominante

que já se

na sequenc1a.

adequadamente,

preocupação

as inten

I

de impacto

Embora o sistema
funcionando

a parte.

Finais

PROTERRA
tinham sido anunciados),
,

as regiões

e Bases e podemos afirmar

os programas

PND, e feita

etc.;

e mu

,

e Amazonica recebem tratamento

do I

são

estadual

em infra-estrutura,

,..

as

específicos

federal,

A

Coma aprovaçao

todas

de ação do Governo. Enfa

os níveis

Comentários

cional

da estratégia,

e Estados

as linhas

os investimentos

Nordeste

tos

I

são contempladas,

a coordenação

nicipal,

da parte

crkscente

e a incorporação

dão maior ênfase

de as

do desenvolvime~

correntes

à

de eleme~

integração

migratórias

n~

se

reo

quais

são

rientarem.
Feitas

estas

as novas características

observações,

cabe-nos indagar

dos programas

de impacto do Governo

I

Federal,
no Brasil.

como forma de coordenação
Neste ponto do trabalho

do planejamento
sq nos interessa

regional
explorar
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alguns dos aspectos relacionados
gramas especiais

com a administração

de desenvolvimento

dos pr2

regional do Governo Fede

rale
Nesta parte do trabalho basta indicar
desses programas
nistérios

especiais,

o Governo Federal entrega aos Mi .

a função de coordenação

senvoivimento,

a qual vinha

pelas Superintendências

,

que, atraves

da pOlítica

regional de de

sendo assumida, paulatinamente,

(SUDENE, SUDAM, SUDECO, SUDESUL). De

modo geral, pode-se dizer que as Superintendências
ganizadas para operar em determinadas
nível nacional,

indicações

regiões,

sobre a política

vimento do país, procurando

or

recebendo,

a

geral de desenvol

coordenar a ação dos órgãos fed~

rais que atuam naquelas regiões. Parece,

contudo,

perintendências,

particularmente

vemos

se organizarem de forma consistente

Estaduais

foram

que as Su

a SUDENE, permitiram

aos Go

como g~

pos de pressão junto ao poder central, passando a representar
mais uma força a serviço dos interesses
'.

Governo Federal do que uma força
reza supra-estadual.

dos Estados junto ao

.

do Governo Federal de na tu
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I

3 - OS PROGRAMAS
DO GOVERNO
-FEDERAL
I
I

INTRODUÇÃO

Os programas
processo

de impacto

de planejamento

inauguram

brasileiro,

uma nova fase

dando-lhe

no

um aI to grau

I

de operacionalidade,
planos,

o que ainda

à

no que se refere

tos

considerados

tos,

estabelecem

não tinha

execução

prioritários.

Surgindo
de. competência

restringindo

sua liberdade

de estabelecer

ma, deixando

sempre,

ma palavra

a ser

dada.

qUe nos .interessam
comentários

mais

sobre

3.1 - Programa

a presidên~ia

Na seqüência,
de perto.

atingido

e ao controle

as áreas

para

sido

I
I
I

nos

dos proj!:,

sob a forma de decre
de cada Ministério,
seu próprio
da República,

examinaremos
..

progr~
a últi

os

planos

.

Posteriormente,

teceremos

os mesmos.

de Redistribuição

Agro-Indústria

do Norte

de Terras

e Nordeste

à

e de Estimulo

(P~OTERRA)i9

I

3.1.1

- Objetivo

do Programa

O programa
homem à terra,
-obra

e fomentar
,

nas areas

criar

objetiva

promover

acesso

melhores

condições

de emprego da mão-de-

a agro-indústria
~

de atuaçao

na1s regiões

mais fácil

compreendidas

I

da SUDAM
e da SUDENE.

19 - BRASIL. Leis,
decretos
6 jul. 1971.

etc.

Decreto-lei

do

n.

1.179-
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3.1.2

- Recursos

o

programa tem disponibilidade

de 4 bilhões
tária,

de cruzeiros,

do sistema

de recursos

provenientes

de incentivos

decreto

que cria

distribuídos

objetivos

de recursos

fiscais

orçame,!!,

e de transferências

do programa serão

pelos

apontados

inferência,

Superintendências

(SUDENE,SUDAM)sofre

com a finalidade

a saber:

de liderança

to do Nordeste,
segundo lugar,

para
para

evitar

fiscais,

a ação

subordinar

ministrativo,
prescrita.

eram inerentes

pelas

apreci~
lugar20,

de direção

fragmentada

do papel

anterior;

para

a eficiência,

para

Muito pouca coisa

restou

o uso

à

cabendo

de desenvolvimento

reestruturar

a fim de capacitá-lO

em

às diretri

que disciplinasse

da pOlítica

e podemos dizer

modificações

a ação coordenada

elevando-lhes

SUDENE
propor as diretrizes
2
regiona1 \
e, em terceiro,

exercido

pe!

na promoção do desenvolvimen

zes de um programa de desenvolvimento
de recursos

Os

os recursos

em primeiro

a unidade

do Governo Federal

objetivos.

o papel

criada,

de assegurar

como

no próximo item.

de onde provirão

Sabemos que a SUDENEfoi

discrimina

múltiplos

mite uma primeira

tica

de dotação

o PROTERRAnão

os recursos

O exame das fontes

veis.

da ordem

do PIN.

o
serão

(pROTE
RRA)

o aparelho

a,2

o desempenho da pOli"
das funções

que lhe

que sua ação é afetada

devido

a:

20 - ALBUQUERQUE,
R.C. de & CAVALCANTI,
C.V. políticas
de desenvol vimento regional no Brasil: antecedentes e perspectivas.
Brasilia,
Ministério
do Planejamento e Coor
denaçâo Geral/Comunidade Econômica Européia,
1972:(Seminário sobre Desenvolvimento Regional).
21 - Vide comentários

páginas

18 e 33.

36
a) parte
para

dos incentivos

fisca is

foram transferidos

o PIN e o PROTERRA;

b) os recursos
pecífica

dos dois programas

definida

c) os objetivos

pelo

para

têm destinação

es

Governo Federal;

as áreas

da SUDENEe SUDAM;as

I

sim como a pOlítica
são defiriidos

de :desenvolvimento

na área

Rederal;

d) a quebra do monopólio
'SUDENEque agora

dos

sofre

apresentados
terminar
restam,

pelo

a análise

setor

prioridades

privado,

para

desenvol vimento regional.
ação ;ecente,
formulação

Comofizemos
comentários

3.1.3

sobre

- Objetivos

etc.
de projetos

se possível,

o uso do SI recursos

que ainda

proponhJ

I

da

da SUDEPE,

e a aprovação

diretrizes

de
lhe

da pOli ~ica de

As demais ISuperintendências,

não chegaram a exercer
de pOlítica

fiscais

PíocurandO,

sem que doravante,

. .

incentivos

a concorrência

EMBRATUR,
Reflorestamento
À SUDENEresta

regional,

qualquer

de cri

influência

na

regional.
alusão

ao PIN, necessário

se faz

tecer

o mesmo.

e dotação

de recursos

do PIN

I

O PIN foi
16/6/70,

e tem dotação

cruzeiros.
bras

instituído

pelo

de recursos

A finalidade

de infra-estrutura

:decreto-lei

nº 1.106,

de

da ordem de

2 bilhões

de

I

do programai é financiar
nas áreas

de atuação

SUDAM
e promover sua rápida

integração

O programa,

étapa;

em sua primeira

ta das rodovias

Transamazônic~
•

à

o plano

da SUDENEe da

economia nacional.

p~evê a construção

e Cuiabá-Santarém,
I

, .
çao e a reforma agrarla nas suas margens e, ainda,
""

fase

do plano

de irrigação

do Nordeste.

de o

A dotação

imedi~

a coloniza
a primeira
do progr~
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ma é constituída de:
a) recursos orçamentários previstos

nos orçamentos

anuais e plurianuais;
b) recursos provenientes de incentivos fiscais;
c) contribuições

e doações

de empresas públicas e

privadas; .
d) empréstimos de insti tuições financeiras nacionais
e internacionais;
e) recursos de outras fontes.
Os recursos .' provenientes
de b) representam 30% do
.~
..
tOtal das importâncias deduzidas do imp?sto de renda devido.
,

No caso do PROTERRA, 20% dos incentivos fiscais totais serão
creditados diretamente na conta do programa.
Pelo decreto-lei nº 1243, de 30/10/72, a dotação do
PIN é acrescida de 800 milhões de cruzeiros e esse acréscimo
será constituído nos exercícios financeiros de 1975 a 1978,
inclusive. Com a elevação dos recursos do programa

foram in

cluídas as seguintes obras de infra-estrutura.
- rodovia perimetral Norte, definida pelas ligações
Ma~apá-Caracaraí-Içana-Benjamin
Constant-Cruzeiro
do Sul e suas ligações com as localidades de Cu
cui, Mitu, Caxias e Elvira;
- prolongamento

da rodovia Cuiabá-Santarém,' lig~ndo

as cidades de 6bidos e Alenquer

à fronteira do Bra

sil com o Suriname~

3.1.4 - Destino dos Recursos dos Dois Programas

O destino dos recursos do PIN

já nos referimos. no

item anterior, tornemos, então, mais explícitos os do PROTERRA:
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a) aquisição
interesse
cional

I

oUIsua

de terras
social,

objetivando

distribuição

b) empréstimos

desapropriação,

a melhor e mais ra

de terras

fundiários

por

cultiváveis;

~ pequenos e médios prod~
I

tores

rurais,

para

a aqJ.isição

de terra

própria

I

cultivável

ou ampliação Ide propriedade

da de dimensões

insuficientes

para a exploração

econômica e ocupação da Ifamília
c) financiamento

de projetds

da agro-indústria,
produção

do agricultor;

destinados
.

inclJsive

financeira

e da

à agricultura;

às propriedades

sando à modernização,

à expansão

a açucareira

de insumos destinados

d) assistência

sistema

I

consider~

pesquisa,

rurais,

vi

experimentação,

I

de armazenagem, etc.;

e) subsídio

ao uso de insumos mOdernos;

f)

de preços

garantia

mínimos para os produtos de e~

portação.
I

3.1.5

- Responsabilidade

pela

Execução dos Dois Programas

No caso do PROTERRA,cabe
tura

definir

a. aquisição
social".

de terras

em relação
ou a sua

A aplicação

Presidente
tros

"as áreas

da Fazenda,

e Energia,

juntamente

ma proposto

por interesse
é submetida

composto

da Agricultura,

Esse

co~selho

com o seu pronunciamento

das Minas

pelo Ministério

da Agricultura,

borados para o cumprimento dos objetivos

apresenta
sobre

ao

dos Minis

e do Comércio, do Planejamento

denação Geral e do Interior.
sidente,

da Agricul

se deverá promover

do programa,

por um Conselho

dos Transportes,

da Indústria

as quais

desaJrópriação

dos recursos

da República

ao Ministério

e Coor
ao Pre
o progr~

os programas el~
(de a a f) aprese!!.
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tados

no item.'3.l.4,

:,.

Quanto ao PIN, as áreas
rio

são def~nidas

tuiu,

na regulamentação

cabendo. tarefas

portes,

específicas

da.
Agricultura,
..
.

.'

normas'
de aplicação
pelos

do Interior,

Ministros

sidente

que o insti

Ministérios

dos Tran~

das Minas e Energia.

do programa serão

da Fazenda,

denação Geral e do Interior

de cada Ministé

do decreto
aos

dos recursos

".

em conjunto

de atuação

e

elaboradas

do Planejamento

à

submetidas

As

aprovação

e Coo,!:
do Pre

da República.

3.2 -

Programa

Especial

para

o Vale

do são

Fr anc i s co

(PROV
ALE)22

3;2.1

-Objetivo

do Progra~a

~ um programa complementar aos programas
para ocupar os vazios
acelerar

econômico~existentes

o seu desenvolvimento

d().,.a mais rapidamente

econqmico

ao processo

de

e

em execução.'

naquela

região

social,

integra~

desenvolvimento

e

nacio

nal.
Dentre

seus objetivos

destacamos:

a) serviços

de dragagem,

proteção

de, margens
e.demais
.

:'.

'

.to das condições
,

balizamento,

Francisco,
.'

entre

obras

de na~egabilidade
as cidades

derrocamento,
de melhoramen
do rio

de Pirapora

'.são

e Petro

lina-Juazeiro;
: ';

,.

b) ,reaparelhamento

da.frota

da Companhia de Naveg~

ção do são Francisco;

22 - BRASIL. Leis,
decretos
etc.
Decreto - lei
- 7. fev.1972.,
.. ,~.
",

n. 1. 207 -
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c) realização
tura

de obras

social,

de I urbanização,

saneamento e irrigação;

d) apoio aos programas

de i colonização,

desenvol vimento agrícola
rente,

Rio Grande,

Pinheiro,

infra-estru

das

Irecê,

Montes clarosl

irrigação

regiões

Jaíba,

e

de Rio CO!

Paracatu,

João

petrolina-Juazeiro-Pen~

.,

do e ProprJ.a;
e) ligações

3.2.2

rodoviárias.

- Recursos

Sem prejuízo
torizadas,

das verbas orçamentárias

devidamente

o PROVALEcontará com dotação de recursos

de 840 milhões

de cruzeiros

distri~uídos

a~

no valor

pelos exercícios

de

1972 a 1974.
Esses

recursos

são provenientes

a) dotação

I'

de:

orçamentária;

b) transferência

do PIN;

c) transferência

do PROTERRA;

)
doutras

J.nternas

f ontes

Os recursos
rão aplicados

I

.
provenJ.entes

nas áreas

mites

de transferências

lhões

para

.

abrangidas

I

e externas.
d oI PIN e d o PROTERRA
so' se
I

pior esses programas.

foram estabelecidos,
l

o PROTERRA
e 400 milhões

orçamentários

para

são da ordem de 80 milhões,

total

estabelecido.

3.2.3

- Destino
Do total

Os li

'sendo de 360 mi
o PIN.

Os recursos

perfazendo

assim o

dos Recursos
dos recursos,

temos com destinação

definida:
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a) i~?lantação
rede

e pavimentação

de rodovias

básicas

da

~) f.~.na1?-ciam~rtode projetos

de

desenvol vimento agrícola
\'.,

o,"

e ~

:

gro-ln. d'ustrla .

•••••••••••••

c) obras, de urbanização,
-estrutura

.

social,

.

,,..,,

e, lrrlgaçao
d) apoio

saneamento
.

~•••••••••••

...•

mento,

\

bilidadé.e

de equip~"

•

, :f)

melhora
de naveg~

•

•

aquisição.

..•.••
."

J

50 milhões

baliza

mento das condições

mentos

',-.

••••••••••

dragagem,

derrocamento,

100 milhões

de cOlon!

zaçao e reflorestamento
de

'.....•...••.•...•..••
•

reaparelhamento"

200 milhões

'•••••••

infra-

••••••••••

aos programas

e) serviços

350 milhões

•••••••••

20 milhões

,

. da; frota'

fl~

via'l •..••'.'••:'•••••••. ~•••• ''' ••'~••"•••• ;.
g)' ~oristrução

do sistema de estr~

15 milhões

• •• • ••• • ••• • • • • • •• •••

. ~..

h) Reservatório
I

de Sobradinho:

- construção

de eclusas

barragem

••••••••••••••••••

II - reurbanização
; '--ção' de cidades

3•.2. 4,':'" 'Responsabilidade

A execução
do Ministério

5 milhões

na
,•• '-

70 milhões

ou reloc~
e vilas> • .;•.•• 'ti

'30 milhões

-pela -Execução

do programa está

dos Transportes,

através

sob a responsabilidade
do DNER," DNP'VN

SUNAMAM;
do 'Ministê~ío-"da' 'Agricul tura," atrayés
. '.

e

'do' I r{c RA e
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IBDF; do Ministério

das Minas e En~rgia,

através

da CHESF; e

I

do Ministério

o

do Interior.

sistema

Governos Estaduais,
ra a construção

I

de estradas

sob a orientação

desse

sistema

a financiar

órgãos

ro Nacional

e por intermédio

pelo Banco Central

vici!nais

g de 3.2.3)

Estaduais,

(as condições

p~

destina-se

por conta

do BNDE, comrecursos

do Brasil

pelos

do DNER.O montante

(letra

rodoviários

será construído

do Teso~

destacados

para o financiame,!2

to são explicitadas).

3.3 - Programa de Desenvol vimento do Centro-Oeste

3.3.1

- Objetivo

do Programa

Incrementar

o desenvolvimento

Estados

de Mato Grosso,

objetivo

mais imediato

básica,
nais

prioritária,

to e frigoríficos,

é a construção
conjugada

e armazéns, usinas

de cursos

Federal.

Seu

de uma' rede rodoviária

a um sistema

bem como a realização

retificação

econômico do Sul dos

de Goiás e do Distrito

e a uma rede de silos

to geral,

. ) 23
( PRODOESTE

de estradas

vici

de beneficiame,!2

de obras de saneame,!2

de água e recuperação

de ter

raso

3.3.2

- Recursos

O programa contará
de 650 milhões

de cruzeiros,

1972 a 1974. O cronograma

23 - BRASIL. Leis,

decretos
- 8 novo 1971.

com dotação
distribuídos
de aplicaç~o

etc.

de recursos

no valor

pelos exercícios
obedecerá

Decreto-lei

de

o seguinte

n.

1.192
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esquema de liberação.dos

recursos, provenientes do orçamento

da União:
1972
1973
1974

3.3.3-

.......... ............
......................
......................

Cr$ 260 milhões

'

Cr$ 270 milhões
Cr$ 120 milhões

Destino dos Recursos

Os 650

milhões de cruzeiros

serão distribu!dos da

seguinte maneira:
a) implantação e pavimentação de re
de rodovi&ria b&sica .,••••••••••• -••

460 milhões

b) construção do sistema de estradas
vi"cinais' ...

50 milhões

o" •••••••••••••••••••••••

c) construção-de rede de armazéris'e
silos, .usinas de beneficiamento
~

e frigorlfic6s

'

.

••••••••••••••••••••

90 milhões

d) obras de saneamento geral .•••••••••
3.3.4 - Responsabilídade

50 milhões

pela Execução

Nesse programa vamos encontrar a combinação. da ação
-,

~

governamental com estlmulo
ral, os Ministérios

ao setor privado. Na esfera Fede

dos Transportes

(DNOS), são respons&veis

pela

(D N: E R) e do Interior

implantação e pavimentação da

rede rodovi&ria b&'sica definidas no decreto e pelas obras de"
saneamento geral, respectivamente.
Caber& aos Governos Estaduais (via DER), obter fina~
ciamento

por conta

do _Tesouro Nacional, por

intermédio. do
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BNDE, nas condições e prazos estabelecidos no decreto.
A construção de armazéns, silos, usinas de benefici~
mento e frigoríficos, é deixada ao setor privado e, supletivamente, à CIBRAZEM, sendo que, nesse caso, o Ministério
Agricultura deverá ser ouvido. O fihanciamento

da

será feito pe

I

la rede bancária com recursos

repassados

pelo Banco Central

do Brasil, nas condições e prazos estabelecidos no decreto.
3.4 - Conclusão

Tentaremos resUmir os objetivos comuns e específicos
dos programas, enfatizando os pontos qu~ julgamos mais impoE
tantes. A inclusão do PROTERRA na análise

conjunta

deve ser

encarada sob reservas, dadas as peculiaridades' da região NO!
deste e de seu papel no processo delplanejamento brasileiro.
Particularmente no PROVALE e no PRODOESTE, ênfase pri!!
cipal é dada às obras de infra~estrutura e, em especial, ao si~
tema de transportes. O objetivo mais importante dos dois pr£
gramas está ligado à integração do espaço físico nacional. 'O
I

exame dos montantes destinados aos dois programas mostra que
cerca de 59% dos recursos têm destinação específica: implantação e pavimentação de rodovias básicas e construção de es'"
24 Po d emos ver aJ.n
. da ,I que cerca d e 82~
tra das vJ.cJ.naJ.S•
. {o dos re
cursos são destinados à rubrica infra!...estrutura
- para sua im
I

'-

plantação ou melhoria. Cerca de 8% sk'dirigem
para o financia_
I
mento de projetos de desenvolvimento' agrícola
tria, apoio aos programas de colonização

e agro-indús-

e reflorestamento,

construção de rede de armazéns e silos, usinas ,de beneficia-

24 - Vide mapa anexo 11.
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mento efrig?rí~icos"
a cargo

se~do que essas atividades

do se~~~pri

vado.-Tornà-se

que o Governo Federal
da r~gião

te{lh.a' definido.

dentr.C?-da 'estratégia

pIes

implantáção

seja

capaz de levar

.
.
que
reorlente

mos ver~ficar

migratórios.

que a região

ligadas

é pouco absorvedora
grande parte,

desenvolvimen~o.
mOs as estratégias'

rá,
tido

como centro

Para

pecuária

de desenvolvimento

não pe!.

para o país.

(PND), na parte

regional

consisti-

nacional,

com significado

destina-se,

em se!!

primo~dial

do ponto-de-vista
,

vej~

estabelece:

de, integração

nacional,

é, em

do seu modelo de

pelo Governo Federal

liA estratégia:

mente econômico-social,

do PROVA,LEJ

ver que a médio pr~

de Desenvolvimento

na pOlítica

área, es-

a fatos _mais concretos,

de desenvolvimento,

dé

dos -fluxos

na economia brasileira

se chegar

po d'e-

qúe, sabidamente,

um redirecionamento

d~finidas

amplo. A integração

receptor

Aregião'

à estratégia

especiaime~te,

.
menclonar,

desde as últimas

extensiva

econômico. Pod~os

Plano Nacional

da existente

que se desenvolvem nessa

prevalecentes

mitem que se visualize

que a sim

são mais ou menos ób-

Apenas para

de mão-de-obra.

um vazio

zo, as condições

à

de ca

eXperimentem um surto
.,
. 25
os' f luxos mlgratorlos
•

Centro-Oeste,

As atividades

tão fortemente

referente

d as 26

surge .destacadamente

O primeiro

para o país,

que nos levam a assim pensar

.
., f'oram apresenta
Vlas_
e Ja

c~das,

áreas

mesmo

funcional

ou melhoria

a que essas
tal

acreditar,

o papel

global

-de infra-estrutura

de desenvolvimento
As razões

difícil

são deixadas

da de-

,

manda, -a criar

mercado interno,
capaz de manter crescimento
,
e auto-sustentavel,
e, do ponto-de-vista
da produ:

acelerado

'

.".'

25 - são resultados
prazo.
26 - Vide anexo l.

, ..

que só poderão ser avaliados_' amais

longo

46
ção,

a permitir

so se fará

a progressiva

descentralização

pelo estabelecimento

no Nordeste,
nal to Central

de' pólos regionais
I

de sentido

agrícola-industrial,

e na Amazônia,

econômica. Isno Sul e

assim comono PIa

I

notadamente

agrícola-mineral,

I

complementando-se

dessa forma o grande pÓlO do núcleo

São Pau

I

lo-Rio-Belo

Horizonte.

-Sul,

áreas

entre

realizar-se-á

a integração

te abundantes
qualificada,

nas duas áreas:

Isso

a fim de evitar

Leste-Oeste,

destes

implica

relativame~

mão-de-obra

Central,

reorientação

que se dirijam

principa!

fatores,

No Nordeste,

e na Amazônia-Planalto

Norte-

e mais desenvolvidas,

de sentido

a associação

naturais.

t6rios,

int1egração de sentido

menos desenvolvidas

mente para permitir

recursos

Além da

terra

não

e outros

dos fluxos

para os núcleos

migr~
urba-

nos do Centro-Sul".
Umavez que outras
terizadas

nos programas,

de estratégias,

f~cam mais ou menos carac-

vejamos o que o PNDprevê,

em termos.

para o Centro-Sul.

Nessa área,
a sua consolidação;

a preocupação

do Governo Federal

é com

assim encontramos:

"Para consolidar
imprescindível:

áreas

o desenvolvimento

implantar

indústrias

dessa

região

de tecnologia

será

refinada

e consolidar
ramos industriais
básicos, como a Siderurgia
e a
,.. Naval; crl.ar
.
.1
d a de I n d'.
.
Construçao
estrutura
l.ntegra
ustrl.a e Cl.
ência-Tecnologia;
presarial;

expandir

implantar

ros-industriais;
zação,

em larga

com a instituição

conglomerados

estabelecer
escala,

até para conquista

I

a agricultura

-

moderna, de base em

Ifinanceiros
I

novas estruturas

de produtos

agrícolas

de mercados externos,
das primeiras

I

regiões

ou financei:
.

decomercialie industriais,

além das preocupações
metropolitanas

no

país" .
Dada ênfase

ao problema da expansão da fronteira

nômica, o PIN estabelece

que:

eco
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"Para se tornar compatível com a consolidação do de
senvolvimento do, Centro-Sul e com o crescimento nacional, de
ve a expansão da fronteira econômica: efetivar-se pela utili
zação '.principalmente dos fatores

de produção relativamente

abundantes: a mão-de-obra, a terra e os recursos naturais, ao
lado dos incentivos fiscais já existentes, sem desvio maciço
do fator capital, do Centro-Sul para essas.regi5es".
À luz das estratégias

definidas vamos tentar discu-

tir seus prováveis efeitos sobre as economias brasileira e pau
lista. Vamos tentar analisar, separadamente, as mudanças que
podem ocorrer tanto do lado da demanda quanto da oferta.
Pelo lado da demanda, .sendo o objetivo principal o
de criar mercado interno, ou melhor dizendo, ampliar o merca
do interno, num primeiro momento vamos nos preocupar com o po~
sível impacto de novo sistema planejado de transportes. pod~
mos supor que desde que ocorram
estradas, melhorando as ligaç5es

melhorias

ou implantação de

entre as diversas regi5es,

ocorrerá queda nas tarifas de transp'orte. Como consequência,
haverá ampliação' do mercado interno, se admitirmos que o cu~
to de transporte é um fator

que pesa no preço do produto ou

produtos. Essa ampliação se dará, basicamente, nas principais
cidades das áreas beneficiadas pelo novo sistema de transpoE
tes. Ocorrendo a queda de preços, certos extratos de renda pa~
sarão a consumir produtos que estavam fora de sua capacidade
orçamentária. Agreguemos a isso as facilidades creditícias,
hoje bastante ampliadas, como importante fator para o cresci
mento do consumo interno de certos produtos. Isso poderia vir
a estimular o setor terciário nessas economias, transformando-as em economias comerciais mais ativas e,portanto,
diç5es de absorver maior contingente de mão-de-obra27

em con
Ao mes

27 - Estamos' nos referindo ao que pode ocorrer a curto e médio
.prazo.
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mo tempo, as indústrias locais que apresentassem vantagens com
parati vas teriam os mercados do Centro-Sul abertos para os seus
produtos, e a existência de mercados Imais accessíveis abriria
I

caminho para que ocorressem ampliações das instalações, o que
I
I

viria a aumentar a capacidade de absorção de mão-de-obra.

Es

sas aberturas e a dinamização das economias dessas áreas cau
sariam efeitos positivos sobre a agticultura, principalmente
nas áreas pr6ximas das grandes cidad~s. Esse aspecto será dis
cutido a seguir.
Pelo lado da produção, somos obrigados a considerar
cada região em particular. A região Isul, compreendendo

os Es

I

-

tados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o
I

panorama acha-se mais ou menos delineado. São Estados que não
se destacam como expulsores de população e, a não ser que ha
Ja queda violenta no ritmo de atividades, nada há a temer no
.
6'rlOS.I Ao que tudo indica, o
que se refere aos fluxos mlgrat
,

Paraná continuará, ainda durante alguns anos, a ser area receptora de imigrantes. O caráter de p610 agrícola-industrial,
principalmente

no Rio Grande do Sul, já é um modelo esboçado.

Quanto ao Paraná, os aspectos que d~vem ser observados se re
I

ferem à consolidação da cOlonização,1 na medida em que a culI

tura do café se desloca, procurando evitar a repetição das ci
dades mortas ocorridas em São Paulo. Por outro lado, o sist~
ma de transportes que o liga a são Paulo é bastante desenvol
I

vido, e essa região não é um problema sério no contexto brasileiro.
A reglao Nordeste apresenta características

comple-

tamente diferentes, e o estabelecimehto de p610 regional, com
ênfase agrícola-industrial,

I

s6 parcia,lmente poderá levar

à

so

I

lução dos problemas da área. Em primeiro lugar, devemos deixar bem claro o que se entende por pólo agrícola-industrial.
Se com isso pretendemos dizer que sei busca o desenvolvimento
I

49

ligado
rece

ao crescimento

bastante

ocorre

da agro-indústria,

difícil

na região.

tal

e pouco satisfatória,

Em segundo lugar,

as

solução

nos pa-

em vista

do que

medidas

preconizadas

no PROTERRA,mesmo supondo que sejam execut~das
tante

acelerado,

de propriedade
correntes
tacou

procederão

em proporções,

migratórias.

se aceitarmos

ram "na área,

à

região
•

ainda' são,"o'bjeto

favorecem

do que o Norte e o Nordeste.
"

-'

,

çãq ao longo ,das vias

diç~es

está

Numpr~cesso

de transporte,

ai'~caci.~s, antes

são bastante

voltado

nor dúvida

para

de coloniza~

por maior 'que seja

que sej am definidas

difíceis.

Ressalvemos

a economia como um todo,

de que o impacto sobre certas

bastante

nificado

seja

ploração

mineral

expressivo,

as con-

locais,

ção de cidades.

se a ex
nas cara.£.

,

pois

trata~se

de área vazia

',:

•

exigirá

cada quanto a 'qualificada
A mãO-de-obra de mais alta

mineral,

tanto

terão

em ter-

Então~ a implantação

de

de toda uma iilfra-

a a:tividade,:mineradora

'do recurso

Nesse caso,'

tanto

,I

a construção

capaz de 'suportar

dendo da localização

seu si~

Além disso,

temos de pensar

mos econômicos qUanto populacionais.

-estrutura

a me-

bem localiza-

'embora no cômputo geral

levada avante,
.

pólo' agríc'ola-mineral

as

,

'

terísticas

todas

e não resta

áreas

mínimo emtermos :relativos.
for

o nú

que o raciocínio

"

das será

•

de polo agrlcola-m1;.

para a im~'l'~ntação 'd~' agri~ul tur~co~r;ercial,

previsões

A

I

As condições para' a agricul tura na área

~e controvérsias.

mero de famílias

que se instala-

que as novas estradas

~

é 'uma 'incógnita.

de impacto

problemas

Amazonla" sendo elel ta para a lmplantaçao
neral,

Centro-

da SUDENE,têm sérios

Centro-Sul

~•

pelos programas

de que as indústrias

podemos verificar

muito mais
,..

o fato

as

onde se de~

mostra que as ligações

sob os auspícios

de mercado,

para refrear

O exame 90 mapa em anexo,

não serão reforçadas

bas-

uma redistribuição

significativas,

as ro<;lovias prioritárias,

-Sul-Nordeste
e,

dificilmente

a ritmo

e,

ser''á,n:ecessária

depe,£
a crià

a mão-d~6bra

'não" qUalifi-

de' serbusc-adas

fora da área.

qualificação

vem dos seus Estados
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I

I
de origem com hábitos de consumo bem
definidos, cuja satisfa

ção não será, num primeiro instante, atendida

pela produção

local. De mais a mais, para que essa mão-de-obra qualificada
se desloque para essas áreas, os incentivos e as perspectivas
I

devem ser bem atraentes. O translado e a f~xação desses dois
tipos de mão-de-obra

representariab

nos custos de produção. Os planos

aumentos bastante aItos

e programas não focalizam

esses pontos, e não foi possível determinar se estudos desse
tipo estão sendo realizados.
I

A região Centro-Oeste melhor
aquinhoada no plano de
I
rodovias prioritárias,
mais desenvolvida,
desenvolvimento

além de se tornar mais próxima da área

tem o seu ponto mais forte na previsão do

agrícola e pecuário. Isso porque no programa

para a área destaca-se a construção de armazéns, silos e fri
I

goríficos. Além disso não só os me1rcados dos Estados do Sul

A me

ficam mais próximos, mas, também, ~ região de Brasília.

dida que o setor privado responda aos estímulos recebidos do
Governo Federal, naturalmente

a concorrência no mercado dos
I

produtos agropecuários

.

será acirrada e, possivelmente, a amo,..
,
d e armaz éns e S1.os
'I I ven h a a d ar ma1.or
'
pl1.açao
do numero
gar~
tia de preços aos produtores.

Isso ocorrerá

devido às novas

condições de oferta, desde que as oscilações entre os períodos de safra e entre-safra podem vir a desaparecer.
dança ocorrida na oferta
as regiões brasileiras,

poderá

Essa mu-

afetar a concorrência

entre

e as regiõek de são Paulo mais próxi

mas da região Centro-Oeste terão de rever seus esquemas.
Com relação à região Centro-Sul, a estratégia de con
I

solidação não nos leva à conclusão de que a absorção de mão.

I

-de-obra aumentará, em ritmo crescente, de forma

a absorver

I

os imigrantes; antes pelo contrário,1 criará condições para que
se acentuem, ainda mais, os problemas de marginalidade

urbana.
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De posse desses
póteses

argumentos podemos formular

para examinar as possíveis

consequências

duas hi

para o Esta

do de são Paulo.
Hipótese
dos planos

A - Os efei tos

dos programas de impacto e

do Governo Federal terão caráter

levando à sOlução dos problemas do País
são Paulo em'particular,

bem restrito,

como um todo e os de

na medida emque a definição

ção do desenvolvimento

brasileiro

não

é pouco clara,

da dire

o que 'leva

mais a pensar que se busca a um aprofundamento do modelo a
28
,
,
.tual
• Podera ocorrer,
então, maior esvaziamento do "hinter
land" paulista,

acentuando-se,

ainda mais, as migrações

intra-

-estaduais.
Hipótese
regional

B - A médio prazo,

influenciará

mia paulista,

decisivamente

e as princip~is

a) reorientação
áreas , aliviando
da de outras

da econo-

mudanças que podem ocorrer

dos fluxos

migratórios

regiões,

sobre a economia paulista.

e a que vem de áreas

adjacentes

dentro

do seu

ao Estado.

A aten

e para as medidas que levem

ção de suas economias,

procurando

verno Estadual

preocupado

28 - Estamos nos baseando

reter

vi,!2

O seu probl~

para o processo de urbanização

do Estado

estiver

existente

são:

para outras'

a pressão de mão-de-obra não qualificada,

ção então se voltará
no interior

da estratégta

a consolidação

ma pode ser o de alocar a mão-de-obra
território

o sucesso

que ocorre

à

dinamiza

a população.

com a interiorização,

Se o G£
sem

no conflito
existente
entre a dire
ção definida no I PNDe na política
que vem sendo de fa
to implementada. NoPNDdefine-se não só uma direção, mas
preocupa~se com a velocidade da taxa de crescimento.
Na
polí tica que vem sendo implementada, a preocupação única
é a de apresentar
altas taxas de crescimento.
Não entr~
remos em maiores detalhes por fugir aos nossos objetivos.
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que isso implique descentralização

industrial,

naturalmente

ocorrerá um choque entre a estratégia de consolidação e a in
teriorização;
b) a ampliação do mercado "interno nacional, via que
da de preços (barateamen to dos custos de transporte) ,.causará
I

_

reflexos imediatos na economia paulista, uma vez que o Estado
I

-

é responsável pela maior parte da produção industrial brasi-

leira;
c) a melhoria do sistema dé transportes possibilita
rá não s6 maiores facilidades

de cJmunicação com os Estado~

do Norte e do Centro-Oeste, mas, também, permitirá que se atin
jam os mercados Sul-Americanos

(vide as prioridades dadas às
I

ligações rodoviárias no PRODOESTE)", loque

leva a que se con-

sidere a capacidade-da economia paulista de se adaptar a uma
polí tica comercial mais agressiva. Nesse caso, o exame do sis
I
"
tema de comercialização assume papel preponderante na discus
sao de estratégias
de desenvolvimento;
.
.
I
d) a estratégia de consolidação,

adotada no PND, pa

ra os Estados do Centro-Sul, tem implicação muito mais direta
.
I
Paulo, P01S
que:
para o Estado de Sao

1) preconiza a reorganizaç~o industrial;
2) sugere a modernização do setor agrícola; e
3) reorganização

do setor de serviços.

A economia paulista apresentando, internamente, caracteristi
cas duais (desde que aceitamos a existência de um eixo desen
volvido e outro não), a adoção dessa

estratégia pode vir

a

acentuar ainda mais os desequilíbrids regionais,' Um elemento
importante a ser observado, pelo Governo Estadual, desde que
existe a opção "do Governo Federal pela conSOlidação, seria o
,

"

de promover a integração a nível Estadual, sendo que a hip6,

I

tese de ampliação da. área de influência
do Estado sobre Esta
j
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dos vizinhos deve, também, ser conslderada.

Para tal, a int~

riorização deveria ser traduzida ~emtermos

de política de d~

senvolvimento.

Estudos relativos a planejamento urbano e a p02.

sibilidade de descentralização industrial são elementos impoE
tantes neste caso. Tais estudos deverão constar do documento
final.do trabalho;
e) sendo o objetivo Federal, na área do Nordeste, o
estabelecimento

de pólos

agrícola-mineral,

de sentido

agrícola-industrial,

e

no Planalto Central e Amazônia, a concorrên

cia entre a área menos. desenvol vida de São Paulo e os novos
pólos será acentuada, sendo essé um fator relevante para o e2.
tabelecimento
principalmente

de estratégias de desenvolvimento para o Estado,
para o setor agrícola.

Ainda nesta parte de conclusões, certos aspectos in2.
titucionais e administrativos

não podem deixar de ser comen-

tados. Se antes de 1964 era possível observar certa descentr~
lização administrativa,

hoje o centralismo parece ser a tôni

ca. Devem-se empreender estudos mais acurados para que se te
nha idéia mais completa das transformações

ocorridas. Não nos

é possível, através dos decretos e estudos relativos à política e planejamento regionais no Brasil, determinar os crité
rios relativos ao processo de decisão que leva ao estabeleci
mento de prioridades nos diversos programas. Não se tem notí
cias de comissões interministeriais, cujo trabalho seria o de
compatibilizar

os programas. Os recursos

são destinados aos

mesmos e definidas as responsabilidades ministeriais. DeduZr-se
daí que esses recursos constituem parcelas que entram nos or
çamentos dos diversos Ministérios,
terminada

lia

sendo a sua destinação de

priori". O papel decisivo parece estar concentr~

do nas mãos dos Ministérios da Fazenda, do Interior e do PIa
nejamento e Coordenação Geral.
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A margem de liberdade com que contam os Governos Es
taduais para tomar decisões é de difícil determinação.
I

Cremos

ser esse um aspecto que deve ser l~vantado pela própria SEP,
uma vez que participa do processo de tomada de decisão. A se
torialização observada, tanto a nível Federal quanto Estadual,
é, muitas vezes, causa do surgimentb de inúmeros planos parciais que dificilmente são reunidos por alguma secretaria ou
órgão de planejamento para discutir a compatibilidade

dos mes

mos. Sem que se chegue a um ponto-de-vista comum entre os que
I
compõem os órgãos de decisão, dificilmente se poderá falar em
planejamento,

e a discussão de estr1tégias cairá no vazio.

I.

ANEXO I
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ANEXOI

1 - ASPECTOSMIGRATÓRIOS

Afirmamos, no início
são Paulo,

principalmente

mais importantes
s6 provenientes
rior.

centros

receptores

de outros

Estados,

,

baseados

a ocupação do espaço físico

áreas

vazias.

t6rias

é possível

surja

gião Centro-Sul.
ção dessa

seja

nacionais,

através

diretamente

mão-de-obra

a oferta'

sobre

muitas

oportunidades
vezes,

salariais,

migr~

na r~

a qualifica-

na região Centro-Sul,

informações mais precisas

à qualificada;

de

Esse úl t imo po~

de mão-de-obra

melhor idéia

que vemse oferecer

enfati

e, como co~

das correntes

~ de se supor que a mão-de-obra

ca de melhores

ao Era

da cOlonização

nacional

que a reorientação

em número superior

procura,

e planos

é a integração

Para se ter

seriam necessárias
dispomos.

mas, também, do seu inte-

como um subproduto da integração.

to pode influenciar

não

de Graham-Holanda .

za-se

sequência,

migrat6rios

1

dos programas

O objetivo

de fluxos

é um dos

examinar os dados relativos

nos estudos

Na análise

que o Estado de

a área da Grande são Paulo,

Vamos, inicialmente,

sil,

do documento,

do que as de que
não especializada

esta

última

enquanto

vem em bus
a primeira

apenas melhor chance de sobrevivência.

1 - GRAHAM,
D.H. & HOLANDA,
S. B. Migration, regional and urban
growth and development in Brazil;
a selecti ve analysis
of the historical
record-1872-1970.
são Paulo, IPE,
1971.
GRAHAM,
D.H. Padrões de convergência e divergência
do cre~
cimento econ$mico regional e das migrações no Brasil 1940/1960. Revista'Brasileira
de Economia, 23(3): 53-76,
jUl./set.
1969.
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De qualquer
receptora
ções

modo, fica
dos fluxos

internas

o
e Holanda,

o papel

de são Paulo como área

I

migratórios

emtodos os estudos

f'elto

I
,.
exame d as corren t.es mlgratorlas,.

cobre o período que vai de 1872 até
tomam quatro

1930/1950 e 1950/1970.

períodos:
.

O período

aI tas

e magnitude

taxas

das

migrações.

1960/1970 mostram que a migração

do século

e ainda

Ressaltam

interna

que, decorridos

t~ F=conômicoda região
.~eqe

inter-regional
No século

gração
cia

em dois

e

um fenôme

do que no princípio

marcante

J

os autoresl

no vo-

taxa de crescimen

à construção

no período

amplos períodos,

1950/1960

tornou-se

à rápida

Centro-Sul

vinte,

que as

~lgUnS anos da década dos

associada

de estradas

caracte-

ainda

b.os períodos

emanos rec'entes

interna

1900/1930;

como o mais alto

50, a taxa de. migração mostra um crescimento
.lume da migração

1970. Para efei

1900/1930 pode ser

de migração rela ti vas

no muito mais importante

por Graham

1872/1900;

I

como o ponto mais baixo e 1950/1970,

na escala

de migra

no Brasil.

to de análise,

rizado

I

claro

de ext~ns~

pós-guerra.

di viderri os .padrões

de' mi

tendo como marco de referên-

o ano de 1930.
I

Assim, nos anos pré-1930,
guintes

apresenta

as se

características:
1) a continuação

até

o processo

a primeira

guerra

de mão-de-obra,

do "boom"lda borracha

mundial,

basicamente,

com sua

na Amazônia,

contínua

canalização

do Nordeste;
I

2). a migração
grantes.italianos,
banas do sul,

intra-region~l,

das plantações

primariamente

de café,

para as áreas

ur-

I

em busca de emprego industrial;'
I
I

3) a. reposição.
exterior,

de imi-

que. continuaram

lo poder público;

l

dos imigrantes
a ser

por outros,

subsidiados

.

vindos

e estimulados

do
pe
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4) o papel da migração interna é ainda, relativamen
te, de pouca importância.
Depois de 1930, observam-se os seguintes padrões:
1) a migração internacional alcançou proporções ba~
tante reduzidas, primeiro através do impacto da grande depressão e, segundo, devido ao fim do programa de subsídios aos imi
grantes e ao estabelecimento de sistema rígido de quotas para
a migração futura;
2) pela primeira vez na história brasileira, desenvolve-se significativa migração interna. Do Nordeste e do Oes
te para São Paulo e outros Estados do Sul, num primeiro instante, substituindo os imigrantes e seus descendentes que, ra
pidamente, deixavam as plantações

de café nas áreas rurais,

e, na sequência, os paulistas que imigraram para o Paraná ou
suas vizinhanças;
3) de 1930 a 1960 o Paraná foi aberto. à cultura do
café - cultura itin~rante - gerando a mais importante corrente migratória interna de brasileiros até aquela época;
4) Goiás e Mato Grosso substituem o Paraná como cen
tro de atração dos fluxos migratórios depois de 1960, com im
plicações decididamente diferentes para o desenvolvimento;
5) as migrações rural-urbana, inter-regional e intra-regional aumentam de maneira marcante de 1940 em diante.
As características que nos interessam mais de perto
referem-se ao item .5 do períOdo

pós-1930 e, em especial, do

período 1940/70. Assim, doravante, vamos nos preocupar com es
se período, o qual é , nitidamente, o mais importante para nos
so estudo.
2
No período 1940/60 , a região Centro-Sul surge como

2 - GRAHAM, D.H. REE, op. cito
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o pólo receptor
os Estados

dos fluxos

de São Paulo,

migratórios.
Guanabara,

cam como os que apresentaram
vo. Em Estados
rece

Paraná

meros absolutos.

Guanabara e Paraná,
dos Estados

que dos Estados

o rápido

atuou

vizinhos

líquido

o papel

de são Paulo,

que nem imã, atraindo

mais imigr~

e Espírito

Santo,

do

do Nordeste".

Na década de 1950/60, houve acentuado
lume de migração

interna

maior volume de migração,
da dos fluxos,

ap~

do que em nú

crescimento

de Minas Gerais

positi

da migração

em medidas relativas

"No Sul

1940/50,

e Goiás se desta-

migratório

como o Paraná e Goiás,

de forma mais intensa

tes

saldo

No período

entre

os

Estados.

os maiores

centros

na década dos anos 50,

gem de deslocamento

absoluto

aumento no vo
Como reflexo

de entrada

apresentaram

e relativo,

do

e saí

percenta-

muito maiores

do que

na década precedente.
A migração
característica

intergrup03

ou a longa distância,

bem mais acentuada

no processo

1950/60 do que na década precedente.
Goiás,
tros

Paraná,

Rio de Janeiro

de atração

relativa.

ainda

"Em contraste

via nenhum centro

o Maranhão tornou-se
fluxo

migratório,

e

de

a Guanabara perdeu

.

de migrantes,

cen-

posição

quando não ha

no grupo de baixo,

em 1950/60 umamplo centro

3 - GRAHAM,D.H. RBE, divide

migratório

Nos anos 50, São Paulo,

com o período anterior,

na região

uma

e Mato Grosso tornaram-se

maiores,

de atração

foi

de entrada

do

Nordeste".

os Estados

em:

Grupo de cima:

Guanabara,
são Paulo, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro,
Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais,
Goiás.

Grupo de baixo:

Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Pará, Paraíba,
Alagoas, Ceará, Ma
ranhão, Piauí.
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Esse,

afirma

a autar,

fai

migratórias

internas:

"fica

esse padrãa

cantinuau

em traj etória

da grupa de baixa
quanta

.o padrãa

evidenciada

tarnanda-se

líquidas,

a sua pasiçãa

líquida

en
de

de imigrantes".

tuaram ainda mais,

senda que, nesse

impartadar

a centra

naa nas permitem visualizar
Alguns estudas
vênia

cam as Estadas

mais expartadores

Na 'década das 60, tais padrões

de centra

das fluxas

que na década das 50

acelerada,

que a grupa de cima acentuau

impartadar

geral

na': sequência.

períada,

expartadar.
a direçãa

a Maranhãa passa

Os estudas

intra

citadas

das fluxas.

4
da CEDEPLAR,e .outras

cam a SEP, permitiram
Os aspectas

se manti veram e se acen

a exame da direçãa
e interestadual

deste,

em can

das fluxas.

serãa

analisadas

Assim' teremas:

1) Migraçãa

intere$tadual

2)'Migraçã6

intra-estadual

4 -:..;;
.:BR:L'ID.',.,F.'A~"Migraçõésinter-regionafs'na:
BrasiL :IN: Mi°g"rações In fernas e,:Desenvalvim.er-i:t'o
..Reg{ónal. Bela Hari
zante,- CEDEPLAR,
'1972.
Valo' 'lI, p~' 151"'::'93.
o

~

','
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2 - MIGRAÇOES
INTERNAS
(*).

o Relatório

está

dividido

em três

partes:

2.1 - Migração Interestadual
2.2.-

Migração Intra-Estadual

2.3 - Considerações

Finais

2.1 - Migração Interestadual.

2.1.1

- Análise

comparativa

o indicador

nao existem

Então,

os indivíduos,

período

(de fato

che

a inferênc~a

eram: são Paulo,
receber

=

0.,230;

pessoas

mostrando

e paraná,

são

Estados.

de um excelente

a estrutura

de atração

dos

Paulo no

Apesar dos

indicador

fluxos

populacional

uma probabilidade

emoutras

com p(Y)

em

respei to a

da

mig!'~

de são Paulo.

regiões

que tinha
nascidas

residentes

diz

já que não existem outros dados) ,

-

,As principais

possível

nasceram emoutros

em 1950 e a posição

e de

ao momento emque o indivíduo

insolúveis

Iniciaremos

(nascimento)

que

podemos assegurar
que se trata
.
.
,.
Sltuaçao mlgratorla.

tórios

origem

no censo são

Devemos observar

por exemplo,

e' que

do censo

problemas

de

no momento do censo.

dados referentes

gou ao destino.
todos

aos lugares

(destino)

1950 e 1970

de migração que encontramos

os dados referentes
presença

entre

=

regiões;

p(Y)
RJ-GB,

=

em 1950
0,294'de

com p(Y)

0,183.

.
. . Aspectos Mlgrato.'
(*') Vide: BRITO, Fausto Alves de et, alll.
rios do Estado de são Paulo. são Paulo, Secreta
ria de Economia e Planejamento,
1972. '

=
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As principais regiões de repulsão populacional eram
MG-ES, com uma probabilidade p(X)

= .0,366

de que pessoas ne-

las nascidas residam em outras regiões;

Nordeste.

p(X) = 0,175;

e BA-SE, com p(x) =

=

São Paulo, comp(X) =0,140;

Dois, com

0,132.

As regiões de atração populacional mencionadas abso!,
viam mais de 70% dos emigrantes, sendo esses, em sua maioria
(81,3%),

provenientes das regiões de repulsão citadas. Temos

uma razoável concen~ração dos migrantes tanto no que se refe
re à origem quanto ao destino.
Não seria difícil, por hipótese, explicar essa estrutura. Ela está intimamente associada aos desequilíbrios regi~
nais, ao sistema de transportes e ao tamanho populacional.

Men

ciona-se essa última razão não como fator relevante, mas parece óbvio que as regiões

que têm mais população terão mais

emigrantes, mantendo constantes as outras- variáveis.
Consideremos especificamente o caso de São Paulo, a
região de maior atração populacional. Minas Gerais contribuía
com 47; 48% dos imigrantes e a Bahia com 17,56%.

Somente esses

dois Estados contribuiam com 65,04% do fluxo migratório para
São Paulo. Entre os Estados

do Nordeste, destaca-se somente

Pernambuco, com 5,81% do fluxo. Vale acrescentar que em 1950,
São Paulo tinha 1. 080.026

imigrantes, ou seja, 11,82% da po-

pulação total.
Observando os dados censitários, encontramos 896.258
paulistas residentes em outros Estados, sendo 69,49% no Para
ná e 12,95% no RJ-GB. Uma emigração, também bastante concentrada - 82,94%,

destinava-se somente para essas duas regiões.

Em relação a 1970,

observamos o seguinte quadro es-

.

-

tadual de fluxos migratórios: as princip~is ~egiões de atra--".

'..

ção populacional eram São Paulo, p(y) = 0,298;

'

Paraná, p(y) =

62

=

0,234; RJ-GB, P(Y)

=

0,185;

As de repulsão eram MG-ES, p(x)

=

0,217; BA-SE, p(x)

=

e Centro-Oeste, P(Y)

= 0,316;

=

0,151.

Nordeste Dois, p(x)

0,140; e São Paulo, p(x)

=

=

0,124.

Comparando com os dados de 1950, verificamos que hou
ve uma alteração significativa

na estrutura dos fluxos. São

Paulo manteve praticamente estável a sua força de atração, e~
quanto RJ-GB decresceu. O mais significativo é o aumento relativo da força do Paraná e da região Centro-Oeste que absoE
viam quase 40% dos emigrantes. Nota-se que houve uma realoca
ção dos destinos dos fluxos gerados pela ampliação da frontei
ra econômica. Ao mesmo tempo, verifica-se uma relativa estabilidade das regiões de repulsão

populacional, acrescentan-

do-se o aumento da capacidade repulsiva do Nordeste Dois, de
rivada, provavelmente, da ampliação do sistema de transportes.
Em síntese, poderíamos

supor que o desenvolvimento

brasileiro tem sido capaz de realocar os destinos dos fluxos,
ou seja, diversificar espacialmente as oportunidades econômi
caso Porém, não tem sido capaz de reativar a economia das re
giões repulsivas, de tal forma

que reduzissem a propensão a

emigrar.
Consideremos, novamente, o caso específico de São Pa~
lo. Minas Gerais, apesar de ter duplicado o número de seus emigrantes para São Paulo, reduziu

a sua contribuição relativa

de 47,48% para 36,94%, mantendo-se, mesmo assim, como o Est~
do com maior participação populacional em São Paulo, seguido
da Bahia, que passou de 17,56% para 18,68%. Somente esses dois
Estados foram responsáveis. por 55,62% da imigração. Pernamb~
co aumentou a sua participação tanto em termos absolutos qu~
to relativos

(passou de 5,81% para 10,20%), assim como o Pa-

raná (passou de 3,03% para 7,14%). Os quatro Estados mencionados foram responsáveis por 72,96% das imigrações em 1970.
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A emigração
cação.

para

para

dos emigrantes

a região

em 1950,

Em 1970,
sentando

O,importante

6,86).

to da emigração

- Análise

assim comopara

foi

o RJ-GB

o significativo

aumen

que passou de 5,75%

São Paulo 'tinha 3 ,198',531

do fluxo

uma hipótese

modifi

para "2Ô ,15% em 1970.

da população

24,65%

uma relativa

Centro-Oeste,

imigrantes,

repr!:,

do Estado.

entre

1950-1970

Para estimarmos o fluxo
tar

sofreu

Para o Paraná, ,caiu para 62,31%,

(de 12,95

2.1.2

de paulistas

simplificadora,

entre

devemos ád£

1950-1970,

devido

a

escassez

de dados

já mencionada:
sendo K
onde",J150_70=
,'70

'r

'

.

~...

=

K

= taxa

fluxos

matriz 'de fluxos

Dada essa

acumulados

e 1970

1950
1970,

-,

1950 :

nacional

para

o p!:,

50-70.

hipótese,

dos fluxos

até

acumulados ,~té

média de sobrevivência

ríodo

entre

.',

.

'matríz--de

--.;:;

M50

estrutural

0,8497

,matriz de flUXO~migratórios
,

M'

=

podemos ter

no Brasil.

uma visão

do quadro
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QUADRO I
Regiões hierarquizadas,

segundo

a emigração

e

imigração no período 50-70

I

Regiões

Emigração

I

J

%

Região I

Imigração

Brasil

%

I

Brasil

1,00

10

1,50

8

3,70

6

2,00

7

Região III

23,30

2

1,30

9

Região IV

14,30

3

2,40

6

Região V

29,60

1

2,70

5

2,00

8

16,70

4

11,70

4

30,00

1

Região VIII

3,60

7

25,50

2

Região IX

8,90

5

0,50

10

Região X

1,90

9

17,40

3

100,00

-

100,00

-

Região II

,

Região VI
Região VII

T O T A L

Nota-se, no Quadro I, que a Região V foi aquela cuja
população mais emigrou, ou seja, 29,60% do tot~l de emigrantes no período ,1950-1970. Logo após, temos, principalmente,
a Região III (23,30%), a IV (14,30%) e a VII (11,70%).
As regiões de atração populacional que mais se destacam nesse período são a VII (30,00%), a VIII (25,50%) e a
X (17,40%).

Podemos concluir que o Quadro II reflete uma mudança
estrutural significativa

nos fluxos migratórios: a ascenção

do Paraná e da Região Centro-Oeste como pólos de atração populacional. Porém, estamos considerando as décadas de 50 e 60
com um único período e estimando seu fluxo, o que nos impede
de extrair conclusões para as duas décadas separadamente. Mas
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outrosestudqs

afirmam que a emigração para

principalJl)ente

na década de 50 e para

o paraná

ocorreu

a Centro-Oeste

no fim.

da década de 50 e na de 60.
Consideremos,
lo.

No período

novamente, o caso específico

em análise,

as migrações foram responsáveis

26,00% de seu crescimento

populacional,.e

contribuiram

Gerais

foram

Minas

pernamb.uco (11,92%).
2.288.486

Entraram

os Estados

(32,59%),

Bahia

em são Paulo,

por

que mais

(19,06%),

nesse

e

período,

imigrantes.
É interessante

896.258 paulistas,
paraná

de são Pau

destacar

que

sendo que desses,

e 27,08% à região

sairam,

ou emigraram,

58,86% se destinaram

ao

Centro-Oeste.

2.2 - Migração Intra-estadual

Estudos

fei tos revelam

é tão ou mais importante
fico

que a migração intra-estadual

que a interestadual

no caso especí-

de são Paulo. Passaremos a analisá-los,

ao período

60-70,

e utilizando

RATIO". Para. reafirmar
acrescentar

o método do "AVERÀGE
SURVIVAL

a importância

que; no período

r.am taxa de crescimento

restringindo-nos

60-70,

desse

estudo,

poderíamos

somente duas regiões

da -popUl~ção rural

tiv~

posi tiva - Li toral

e Sorocaba.
Podemos observar
blema migratório
saldo

é a de Presidente

negativode.237,477

port~ncia

que a região

relativa

pessoas

apresenta-se

lo que teve um saldo

líquido

guida,
çatuba,

Prudente
na ú'ltima

a região

positivo

com uma importância

década,

vêm as regiões

de Bauru,

todas com saldo

líquido

são José
migratório

cuja

um
im-

média foi

da Grande são pa~

de qerca

relativa

pelo pr~

que apresenta

em termos de população '!egional

de 32,}O%. A -seguir,
de imigrantes,

mais afetada

de 2.000.000

de 29,60%. Em se
do Rio Preto
negativo

e Ara

(28,60%,
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23,40% e 19,90%,_respectivamente).

Sorocaba e Ribeirão Preto

apresentaram saldos líquidos negativos no período considerado, porém a importância desse fluxo foi pequena.

QUADRO 11

Regiões

Grande S. Paulo

Taxa
MigraSaldo Lí- População
Real
ção Re
quido MiMédia
de
lativa
grat6rio 1960/1970
Cresc.
(%) M/
(p )
(M)
1960/
/p
m
m
/70
1.925.926 6.498.687

Litoral
Vale do Paraíba

-

Sorocaba
Campinas

Taxa simulada de
Cresc. se
não houvesse Migrações

29,64

5,53

2,74

125.389

703.694

17,82

4,20

2,55

31.565

692.727

4,56

3,14

2,75

23.565

999.240

2,31

.2,27

2,48

8,74

3,25

2,45

57.271 1.316.220 - 4,35

160.102 1.831.056

-

Ribeirão Preto

-

1,72

2,12

Bauru (* )

- 360.310 1.258.502 -28,63 - 0,27

2,32

S.J. do Rio Preto

-

215.443

919.826 -23,42

0,48

2,57

Araçatuba

- 103.779

519.817 -19,96

0,90

2,69

Preso Prudente

- 237.477

726.929 -32,67 - 0,27

2,65

(*) A região de Bauru e a agregação das regiões de Bauru e Ma

rília.

As demais regiões apresentaram saldos líquidos migr~
t6rios positivos. Para a Região do Litoral, estes tiveram uma
importância relativa (17,82%), e para as regiões de Campinas
e Vale do Paraíba, a migração líquida teve menor importância
em relação à população média do período.
A análise das bases simuladas de crescimento, ou s~
ja, sem considerar as migrações

revela a importância do com

portamento migrat6rio no crescimento populacional.
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2.3 - Considerações

Finais

2.3.1.- Migração Interestadual

a) são Paulo é um Estado relevante
fluxos

migratórios

atração

,

polos
for

no Brasil.

Porém, o seu papel

dos

como pólo de

populacional
emergentes:

o crescimento

de transportes

tem decrescido
devido a competição dos
,Parana e regiao Centro-Oeste.
Quanto.maior

das

oportunidades

nessas

de de decrescer

duas regiões,

o fluxo

. rativo,

ou seja,

repulsão

para

a probabilida

são paulo;

são um fenômeno inte-

saem de-uma dada região

de outra,

de sua própria

para

as imigrações

os emigrantes

em função da atração

econômicas e do sistema
maior será

emigra tório

b) Logicamente,

fluxos

na estrutura

mas também pelas

não só

condições

de

região.

Nesses termos, a tendência dos

são Paulo é' função,

também, 'do comportamento dos

deseq1Àilíbrios

regionais;,

2.3.2 - Migração Intra-Estadual

a) As migrações

para

a

responsáveis

por 56,6% do seu

originárias,

princip'almente',

sáveis

pe~a forte

sim como pela

,-. da reativação
dós pólos

outros

raná e da região

do próprio

interna

e da força

CentrQ-Oeste.

são

Estado;
do café,
respo~

no Estado,

as-

Estados';

dessa migração

econânica da região,.

de atração

populacional,

parecem ser ~s grandes

migratória

emigração para

c) As tendências

que foram

a substi tuição da cul tura

da agricultura
corrente

crescimento

do in'terior

.b) A pecuarização,
e a mecanização

Grande são Paulo,

interna

da diversificação

são função
espacial

competi ti va dos Estados

do Pa

•
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2.4 - Conclusões

Verificamos
a. Grande são paulo,

.

pontos

que a região
se destaca

_.'.

para

em primeiro
intra-estadual,
acentuadas
imigração

de certas

será

desenvolvimento
res capazes
pulação

lugar,

regiões

condições

ali

de absorção

se o processo
aflui

ções mais velhas,

está

essa população

afluem para
pode ser

da po

de fato,

nas

lugar;

do sistema

educacio

na análise,

pode ser pouco importante

para

pois

as ger~

as quais

te

de se alfabetizar;

lugar,

a melhoria

cultural

corrente

a região

que vem do próprio
com os migrantes

Estado,

de

outros

a. região da Grande são Paulo,
a do migrante

da popula-

migratória

ur-

da Grande são Paulo é

melhores oportunidades.

superior

e em.que

que melhorias

possam ter

a capacidade

e, naturalmente,

a que ofereceria

direto

de marginalização

intervir.para

ção mais jovem pode dar origem. a forte
bana-urbana

ao

fato-

não o seria para as mais novas,

- em terceiro

ligá-lO

Assim, ter-se-iam

ocorrendo

de mão-de-obra

pelo menos, condições

dessa

de urbani

procurando

surge comoelemento importante

se esse mesmo sistema

bastante

o caráter

o processo

do Estado,

- em segundo lugar,
existente

abordar

econômico observado.

que para

da migração

Nesse caso, s~ a sua natureza

necessário

no interior

de mostrar

Assim, cha

de população

administrativas,

grau pode o Governo Estadual

fronto

acima. Alguns

dada a importância

merece maior atenção.

zação que ocorre

riam,

dito

o segulnte:

onde se destacam perdas

é rural-urbana,

nal

no que foi

particularmente

devem ser objeto de estudo mais aprofundado.

marlamos a atençao

•

Centro-Sul,

interno.

Essa mão-de-obra,

é colocada
Estados
e cuja

ou

em con-

que também

qualificação

Assim, para

se dis-

•

cutir

o nível

inter-regional),
estudo;

de habilidade

da população

novas informações

que migra

deveriam

(intra

ser agregadas

e
ao

69

- em quarto e último lugar, os emigrantes de São Pau
lo também devem merecer atenção especial. Se a emigração é ru
ral-rural, e se dirigem para Estados vizinhos, deve-se obseE
vaI' o que está acontecendo com o setor agrícola para se formar quadro mais completo.
Dos tópicos acima, o primeiro e o quarto serão estu
dados em capítulo próprio.

/emp/gcs.
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