PLANEJAMENTO ECONOMICO REGIONAL

FUNDAMENTOS DA ANÁLISE E DO
Contextualizada no eixo estruturante Vocações Econômicas, a ação
Desenvolvimento do Programa de Competitividade Econômica
do Sudoeste, é compreendida pelas lideranças/organizações
idealizadores e coordenadores do PDRI, como a mais prioritária e
impactante no sucesso do Plano. Uma vez que a mesma contribuirá
para importante e necessário planejamento da economia regional
com ações de curto, médio e longo prazo.
Um dos diferenciais do planejamento econômico do Sudoeste, é a
adoção da metodologia que vem sendo empregada referenciada na
base teórica da “localização e crescimento econômico regional” que
tem como um dos teóricos Douglass North e principalmente
contribuições dos elementos contidos o livro do profº Carlos Águedo
Nagel Paiva “FUNDAMENTOS DA ANALISE E PLANEJAMENTO
DAS ECONOMIAS REGIONAIS” (disponível no Site do PDRI)
Pregam as teorias da localização e crescimento econômico regional
que estudadas as regiões enquanto territórios sub - nacionais, que
alcançaram elevado desenvolvimento, se valeram das atividades
produtivas específicas e base de exportadora, auferindo com isso o
ingresso no território de renda da venda de produtos para regiões
vizinhas, para o país e mesmo outras nações. Diferentemente das
nações que se valem de vantagens relativas para competir entre si
uma vez “...que determina a nação do ponto de vista da Economia é
a existência de uma organização particular – o Estado Nacional - que
regula o fluxo (limitando os movimentos de ingresso do exterior e de
saída para o exterior) de recursos financeiros, materiais e humanos.
Para tanto, conta com diversos instrumentos legais, fiscais e
aduaneiros, dentre os quais se salienta a unidade monetária própria
e a capacidade de influenciar a relação entre preços internos e
externos via taxa de câmbio...” (PAIVA, pág.27).
Outro elemento importante que compõe este princípio teórico e
orientador para o planejamento econômico regional, trata das
atividades/cadeias produtivas propulsivas e as atividades/cadeias
produtivas reflexas ou multiplicativas.
“...As atividades propulsivas de um território são aquelas que geram
a “renda básica” do mesmo. São as atividades que dão início ao fluxo
de renda interno ao mesmo. São as atividades que geram os
produtos e serviços que o território “vende para o seu exterior”..””

“.. atividades multiplicativas são aquelas que são sustentadas pela
renda básica. São os serviços e produtos que atendem as demandas
locais dos receptores de renda básica, como o comércio a varejo, os
serviços básicos de educação e saúde, as indústrias de base
estritamente local (padarias, confeitarias, conserto de sapatos, etc.),
os serviços de restaurantes, bares, cabeleireiro, clubes recreativos,
são exemplos de atividades multiplicativas. São atividades voltadas
ao atendimento das demandas de consumo dos trabalhadores e da
classe média regional...” (FPTI. 2013).
Importante destacar que o ato de exportar pode ser exercido não só
pelas
grandes
empresas
e/ou
cooperativas
industriais,
agroindustriais, agrícolas e de serviços, mas também por pequenas
e médias empresas uma vez que se caracteriza, como afirmado
antes, que se entende o ato exportador o produto vendido nas
regiões vizinhas. Como do Sudoeste, vendas no Oeste Paranaense
(município de Capitão Leônidas Marques por ex. ) ou no Oeste
Catarinense (por ex. em São Lourenço do Oeste).
No caso específico do Sudoeste boa parte da “renda básica” auferida
da base exportadora é utilizada na compra de produtos da agricultura
familiar e das micro e pequenas empresas urbanas. Dando assim
dinâmica econômica e realizando uma boa “química” entre as duas
naturezas de atividades/cadeias propulsivas x multiplicativas.

Planejamento Estratégico da Economia Regional Sudoeste.
Com base no exposto acima, e visando dar cabo a implantação do
Programa de Competitividade Econômica do Sudoeste, com
apoio da equipe de economistas da FIEP e da equipe da FPTI, desde
2014, vem sendo desenvolvido o trabalho de identificação e
planejamento de ações para as atividades, setores e cadeias
propulsivas da região, constatando-se desde já e provisoriamente a
existência das seguintes cadeias propulsivas: Agroalimentar proteína
animal - Leite, aves e suínos; Agroalimentar – Vegetais; Vestuário;
AMUD - Artigos Metálicos e Utilidades Domésticas; TI - Tecnologia
da Informação e Madeira e mobiliário.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SUDOESTE
No contexto da estratégia do PDRI acima referida, de o Sudoeste se
transformar num território competitivo, está em curso o processo da
estruturação do PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO SUDOESTE e que para tanto, se norteará pelos PRINCÍPIOS DE
PLANEJAMENTO TERRITORIAL – ETAPAS METODOLÓGICAS
(Referenciado em Paiva, 2013, pag. 161-164).
Abaixo as etapas referenciais, isso quer dizer que se buscará agregar
outros elementos metodológicos, que se entender necessário e
viáveis.
1. Identificação e hierarquização das cadeias (ou atividades
encadeadas) propulsivas
(O ponto de partida necessário de todo e qualquer
planejamento do desenvolvimento econômico territorial é a
identificação e hierarquização das cadeias (ou atividades
encadeadas) propulsivas em função da geração atual de
emprego e renda total (direta, nas atividades nucleares; e
indireta, nas atividades à montante e à jusante dos núcleos da
cadeia)114.)
2. Avaliar a capacidade diversificativa das mesmas
(Uma vez identificadas as cadeias mais importantes) o passo
seguinte é avaliar a capacidade diversificativa das mesmas. As
cadeias com maior capacidade de diversificação são aquelas
que tendem a se integrar verticalmente no território.
Usualmente, as cadeias com maior potencial de integração
vertical são aquelas que utilizam fundamentalmente insumos
manufaturados (por oposição a insumos produzidos em
processos contínuos) e não estandardizados.
3. Avaliar o potencial de expansão da demanda sobre os
núcleos centrais da cadeia e a capacidade de resposta
competitiva do território à demanda expandida
(Além disso, é fundamental avaliar o potencial de expansão da
demanda sobre os núcleos centrais da cadeia e a capacidade
de resposta competitiva do território à demanda expandida. Se
a demanda externa apresentar sinais de estagnação, ou se a

demanda estiver crescendo a taxas inferiores à expansão da
oferta em outros territórios (que apresentam perfil mais
competitivo para a produção dos bens nucleares da cadeia),
o crescimento econômico local estará comprometido. A
única forma de driblar os desafios postos por uma demanda
estagnada e/ou pela emergência de concorrentes com
vantagens competitivas incontestáveis é através da adoção de
políticas de diversificação (e, no limite, reconversão)
produtiva local.
4. Identificação dos gargalos
(Caso as principais cadeias propulsivas apresentem grande
potencial de expansão de demanda, oferta e integração
vertical, o planejamento deve se voltar à identificação dos
gargalos. A despeito de haver apenas um gargalo mais
apertado e a despeito dele ser o único cuja expansão pode
contribuir para a ampliação do fluxo de renda, a identificação
dos gargalos secundários deve ser feita imediatamente. E
isto porque o tempo necessário para o alargamento dos
gargalos é diversificado. De sorte que, se o gargalo mais
estreito for de fácil alargamento, e os gargalos secundários
solicitarem investimentos de longa maturação para serem
superados, é preciso dar início simultaneamente ao
enfrentamento de gargalos distintos. Assim, a expansão dos
gargalos subsequentes se seguirá rapidamente à superação do
gargalo mais apertado. Em especial, gargalos de oferta que
pressupõem a realização de novos investimentos para a sua
superação devem ter seu enfrentamento iniciado com
significativa antecedência. A atração de investimentos externos
ou a construção de um sistema local de financiamento dos
investimentos necessários à superação dos gargalos de oferta
por produtores locais via de regra envolve tempo, e devem ser
tratados em simultâneo à expansão de gargalos mais
apertados, mas de superação mais simples e rápida)
5. Apoiar as firmas que operam em não gargalos com vistas
a inovarem na utilização de seus recursos
(Simultaneamente, é preciso apoiar as firmas que operam em
não gargalos com vistas a inovarem na utilização de seus
recursos.

Este passo é decisivo para a diversificação horizontal da
produção regional e a superação de sistemas de cadeia única
para sistemas de multi-cadeias e organização em rede. O
padrão inovativo de referência é o padrão de Penrose, que
busca maximizar os benefícios por unidade de dispêndio a
partir da correta identificação de recursos subutilizados ou
utilizados de forma subótima.)
6. Focar nas atividades G e TrS propulsivas.
(Para além das cadeias X propulsivas, é preciso focar nas
atividades G e TrS propulsivas. No que diz respeito às
primeiras, é central garantir um sistema de financiamento ao
gasto público que privilegie a taxação da parcela excedentária
da renda sobre o salário do domiciliado. Afinal o poder
propulsivo do gasto governamental será tão maior quanto maior
for sua incidência sobre os recursos que tendem a se evadir do
território (por consumo ou investimento) e/ou a serem
poupados. Por determinações apresentadas detalhadamente
no capítulo quinto, esta estratégia de tributação não afeta os
lucros totais (apenas os redistribui entre empresários de
distintos ramos) e amplia significativamente o multiplicador do
sistema. Cabe lembrar ainda, que as atividades TrS propulsivas
são solidárias dos gastos governamentais. Afinal, as
transferências por demanda de serviços dos não-domiciliados
tendem a ser fortemente solidárias entre si e uma de suas
bases é, justamente, a qualidade dos serviços públicos básicos
de educação e saúde).
7. Atentar para a expressão relativa, grau de diversificação e
para a existência de eventuais gargalos limitadores da
expansão das atividades reflexas de consumo
(Por fim, é preciso atentar para a expressão relativa, grau de
diversificação e para a existência de eventuais gargalos
limitadores da expansão das atividades reflexas de consumo.
Afinal, a centralidade das atividades propulsivas encontra-se
no fato delas serem a origem da renda primária. Mas a renda
total do território também depende do multiplicador do mesmo.
E, muitas vezes o gargalo não se encontra no valor das
exportações ou no grau de integração vertical no território das
atividades X propulsivas nucleares, mas na capacidade de
multiplicação da economia local. Apoiar o comércio local e a
oferta local de serviços de educação, saúde, cultura e lazer não

são tarefas economicamente secundárias. Municípios
submetidos a uma polarização particularmente intensa – como
os municípios da periferia das grandes regiões metropolitanas
– encontram, via de regra, no vazamento da renda para fora e
no baixo multiplicador local o principal gargalo de seu
crescimento. Enfrentar este gargalo pode ser muito mais
relevante para a dinamização da economia local do que a
atração de novos empreendimentos e cadeias X propulsivas).
8. O padrão de diagnóstico é, sempre, essencialmente o
mesmo – O único princípio absolutamente universal é o
princípio grego inscrito no pórtico do templo de Apolo em
Delfos: conhece-te a ti mesmo.
(Enfim, o padrão de diagnóstico é, sempre, essencialmente o
mesmo. E é dele que parte todo o resto. Mas a realidade, os
desafios e as soluções serão, sempre, essencialmente
distintos. O único princípio absolutamente universal é o
princípio grego inscrito no pórtico do templo de Apolo em
Delfos: conhece-te a ti mesmo. Uma vez conhecida a realidade
e os desafios únicos de cada território, fica fácil encontrar as
alternativas de trajetória e a melhor forma de superar
obstáculos e expandir gargalos. O que significa dizer que a
única regra efetivamente geral é evitar a adoção de projetos
gerais aplicados acriticamente e sem o devido conhecimento
das particularidades de cada porção territorial);

Carlos Águedo Nagel Paiva
2013 – Editora Parque Itaupu
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Região X Nação
Tal como vimos no capítulo anterior, a distinção ricardiana
entre vantagens absolutas – definidoras da divisão inter-regional
do trabalho – e vantagens relativas – definidoras da divisão
internacional do trabalho – é o alicerce primeiro da Economia
Regional. O que já implica reconhecer que, para a Ciência
Econômica (ainda que não para as demais Ciências Sociais), a
região é, necessariamente, um território sub-nacional. E o que
determina a nação do ponto de vista da Economia é a existência de

uma organização particular – o Estado Nacional - que regula o fluxo
(limitando os movimentos de ingresso do exterior e de saída para o
exterior) de recursos financeiros, materiais e humanos. Para tanto,
conta com diversos instrumentos legais, fiscais e aduaneiros, dentre
os quais se salienta a unidade monetária própria e a capacidade
de influenciar a relação entre preços internos e externos via taxa
de câmbio. Qualquer Estado que abra mão (voluntariamente
ou não) dos instrumentos de controle do fluxo de recursos com
monetário-cambial deixa de cumprir as funções que definem
o território sobre o qual exerce suas funções regulatórias como
uma “nação” em sentido econômico rigoroso. E isto na medida
em que o território que se torna parte de uma unidade monetária
e aduaneira perde autonomia na determinação de seu perfil
produtivo, sendo induzido a produzir tão somente aqueles bens
nos quais apresenta vantagens absolutas7.
Vale observar que aqui parece (pag. 27)

Exportações e determinação da dinâmica regional
A despeito das inúmeras diferenças metodológicas e
teóricas, Smith e Ricardo convergem em um ponto crucial: as
regiões (em especial, diria Smith, as regiões novas ou periféricas)
são significativamente mais especializadas do que as nações. Além
disso, independentemente de abraçarmos a perspectiva pessimista
(da Cepal e de Myrdal) da “causação circular cumulativa”
ou a perspectiva mais otimista (que associamos a Smith) da
indeterminação relativa da evolução das relações entre polos
urbanos e periferia rural/suburbana, em ambas as perspectivas,
admite-se que a produção de máquinas e bens de capital tende a
se concentrar em alguns poucos polos urbanos caracterizados pela
elevada diversificação produtiva.
Em dois trabalhos seminais dos anos 50 (North, 1955; North,
1959) o grande mestre do novo institucionalismo norte-americano
resgata as teses de Smith e Ricardo sobre a especialização produtiva
regional e as desdobra logicamente (sem, contudo, formalizá-las)
com base na teoria pós-keynesiana de determinação da renda18.
Abaixo, formalizamos o modelo de North em termos kaleckianos.
(pag. 36)

Ora, quanto maior o multiplicador das atividades
propulsivas tanto maiores serão as escalas (e as economias

internas e externas) das atividades voltadas ao atendimento
das demandas locais de consumo. E tanto maiores serão as
possibilidades destas atividades virem a se desenvolver como
(novas) atividades propulsivas, porquanto voltadas não mais
apenas ao mercado local, mas também voltadas ao atendimento
de demandas externas. A distribuição da renda é, pois, a primeira
determinação da tendência da economia periférica à
satelitização
ou à diversificação produtiva e autonomia crescente. Quanto
mais concentrada a renda, tanto menores as chances da economia
periférica superar a monocultura de exportação e ingressar em um
processo
de
diversificação
produtiva
e
autonomização
dinâmica.(pag.40)

Tal como North procurou demonstrar, se buscamos
acompanhar/projetar/planejar/ a dinâmica econômica dos
territórios, a regionalização pertinente será a que resgata e
diferencia as determinações da dinâmica econômica regional.
E estas são: 1) o número, a distribuição espacial e a taxa de
crescimento das atividades propulsivas num dado território; 2) o
padrão de distribuição, absorção local e destinação da renda do
território; 3) as características técnicas das atividades e cadeias
produtivas que impulsionam (ou circunscrevem) o adensamento
e complexificação das cadeias propulsivas regionais e sua
transformação (ou não) em Arranjos Produtivos Locais; e 4) a
capacidade das lideranças empresariais e dos trabalhadores que
atuam nas atividades (e/ou cadeias; e/ou APLs) propulsivas
e multiplicativas de reconhecerem os desafios interpostos ao
desenvolvimento do território e articularem os instrumentos (pag. 66)
Identificando Atividades/Cadeias Propulsivas com vistas à
determinação do Território-Relevante
O primeiro passo da identificação de cadeias é a segmentação
das atividades em “propulsivas” (vale dizer: de exportação) e
“multiplicativas” (vale dizer, voltadas ao mercado interno). Para
tanto, utilizamos o QL, comparando o percentual de trabalhadores
(ou o volume de produção, no caso da agropecuária) em cada
atividade no território-foco, com o percentual de trabalhadores
(ou volume de produção) na mesma atividade no território de
referência (como regra geral, no caso do Brasil, as Unidades da
Federação). Quanto maior o QL, maior a segurança de que os bens
e serviços produzidos nesta atividade voltam-se à exportação.

Calculados os QLs, é preciso observar em quais macrossetores
se encontram os mais elevados. Se uma parcela expressiva deles se
encontra no setor de serviços, temos uma indicação clara de que este
é um município polo. E isto porque a função universal dos polos
é o fornecimento de serviços relativamente sofisticados de saúde
(hospitais de alta resolutividade), de educação (ensino universitário
e técnico), comerciais (centros comerciais diversificados), de
consultoria (contábil, jurídica, assistência técnica em geral), e de
cultura, lazer e turismo (música, teatro, cinema, gastronomia, etc.)
a uma população maior do que a dos domiciliados. (88)
Identificando Cadeias Propulsivas e Reflexas
Tal como vimos no capítulo quinto deste trabalho, o sistema
padrão de classificação de atividades econômicas é o setorial.
Não dispomos de quaisquer informações oficiais sobre cadeias
produtivas. E isto não é gratuito. Na realidade, como regra geral,
as empresas surgem para atender determinadas demandas. Mas a
sua base tecnológica e produtiva abre espaço para o atendimento
de outras e muito diversas demandas. Na realidade, tal como
vimos acima, a diversificação das relações de fornecimento é a base
(155)

À Guisa de Conclusão: Princípios de Planejamento
Territorial
Desde a primeira seção deste capítulo vimos procurando
resgatar e sistematizar os passos dados ao longo do trabalho e
sinalizar os desdobramentos necessários dos mesmos. Cabe, agora,
tão somente fazer uma apresentação sintética das conclusões já
anunciadas.
O ponto de partida necessário de todo e qualquer
planejamento do desenvolvimento econômico territorial é
a identificação e hierarquização das cadeias (ou atividades
encadeadas) propulsivas em função da geração atual de emprego
e renda total (direta, nas atividades nucleares; e indireta, nas
atividades à montante e à jusante dos núcleos da cadeia)114.
Uma vez identificadas as cadeias mais importantes, o passo
seguinte é avaliar a capacidade diversificativa das mesmas. As
cadeias com maior capacidade de diversificação são aquelas que
tendem a se integrar verticalmente no território. Usualmente, as
cadeias com maior potencial de integração vertical são aquelas
que utilizam fundamentalmente insumos manufaturados (por
oposição a insumos produzidos em processos contínuos) e não

estandardizados.
Além disso, é fundamental avaliar o potencial de expansão(161)
Enfim, o padrão de diagnóstico é, sempre, essencialmente o
mesmo. E é dele que parte todo o resto. Mas a realidade, os desafios
e as soluções serão, sempre, essencialmente distintos. O único
princípio absolutamente universal é o princípio grego inscrito no
pórtico do templo de Apolo em Delfos: conhece-te a ti mesmo. Uma
vez conhecida a realidade e os desafios únicos de cada território,
fica fácil encontrar as alternativas de trajetória e a melhor forma
de superar obstáculos e expandir gargalos. O que significa dizer
que a única regra efetivamente geral é evitar a adoção de projetos
gerais aplicados acriticamente e sem o devido conhecimento das
particularidades de cada porção territorial.(164)

Disse o coordenador que nas aulas que participou do curso que tratou da
referida teoria, com o profº Carlos Paiva, pode tirar ensinamentos que
resumidamente pode dizer: Que são diferentes as teorias econômicas para o
planejamento das economias das nações daquelas para o planejamento
econômico das regiões. Que as nações podem se valer de mecanismos que não
estão ao alcance das regiões como: Cambio, barreiras tarifárias, acordos
comerciais, etc.
Segundo a teoria de North, com base em seus estudos das regiões que
se desenvolveram, estas se valeram de uma matriz produtiva de base de
exportação. Uma vez que os produtos exportados atraem renda para o interno
das regiões e assim dão dinâmica a economia regional. Os produtos exportados
para fora da região para outras regiões do país e para outros países. O professor
Carlos Paiva denomina as cadeias de base de exportação de propulsivas.
A renda auferida em sua maioria é distribuída internamente para os
funcionários das empresas, fornecedores internos de matéria prima e serviços.
Estes por sua vez gastam a renda no comercio, indústrias e principalmente nos
serviços prestados pelas micro e pequenas empresas, que o profº Carlos Paiva
denomina de cadeias reflexas. E a junção das duas, garantiriam o
crescimento/desenvolvimento das regiões. Daí a teoria da localização e
crescimento econômico regional

