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Resumo 
No bojo de um movimento nacional, na segunda metade dos anos de 1960, de fortalecimento de 
órgãos de desenvolvimento regional que se metamorfosearam em autarquias e se tornaram 
grandes instrumentos estatais para promover o desenvolvimento, foram criadas: Sudam – 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Sudesul – Superintendência do 
Desenvolvimento da Região Sul; Sudeco – Superintendência de Desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste; Sudene – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Esta última, criada 
em 1959, foi a superintendência de maior prestígio nacional e poder econômico. Nesse contexto, 
o objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre as trajetórias dessas quatro 
autarquias, no período de 1967 a 1990, na perspectiva da história econômica com ênfase na 
Sudesul. O artigo está divido em quatro tópicos: o primeiro trata de uma breve introdução ao 
debate regional, para nortear a discussão; na sequência, será realizada uma contextualização 
geral, analisando Sudene, Sudam, Sudeco e Sudesul dentro das dinâmicas regionais; o terceiro 
faz uma análise histórico-comparativa entre as autarquias do ponto de vista quantitativo e 
qualitativo, destacando o papel exercido pela Sudesul; e o último tópico encerra com uma 
conclusão. 
Palavras-chave: Economia Regional e Urbana. História Econômica. Sudesul. 
 
 
1. Introdução 
A partir da década de 1950, a literatura econômica passa a acumular discussões sobre a questão 
regional brasileira, porque não era mais possível pensar no desenvolvimento do País sem pensar 
no desenvolvimento das diferentes regiões e na integração produtiva. Compreender a razão da 
existência desses problemas envolve compreender a formação econômica do País. 

Durante o período agrário–mercantil–exportador, seja durante a fase colonial ou a pós-
independência, é sabido que a articulação comercial ocorria muito mais entre as economias 
regionais individualmente consideradas com o mercado externo, do que internamente, entre as 
próprias regiões. No final do século XIX e início do XX, ocorre progressivamente a dinamização 
                                                 
1 Pesquisa financiada pelo MCT/CNPq 



 
 

da economia nacional, processo que culminaria no deslocamento do centro dinâmico, 
transformando-a em uma economia de importante base industrial e mercado interno. 

Nesse contexto, foram se percebendo as diferentes dinâmicas regionais. Como se sabe, a 
matriz dessa base industrial se encontrava em São Paulo, centro dinâmico do complexo cafeeiro, 
que atuou como comandante do processo de industrialização brasileira após 1930. A articulação 
entre as regiões que se iniciou a partir daí foi predominantemente comercial. O Plano de Metas, 
que visava à integração da economia e à elevação da taxa de crescimento do País através de 
políticas industriais, ao mesmo tempo, ampliou as disparidades entre as regiões brasileiras. 

A proposta do Estado na busca pela solução do problema passou pela criação das 
autarquias de desenvolvimento regional. Nesses contextos, foram criadas: a Sudene, em 1959; 
Sudesul e Sudeco, em 1967; e Sudam, em 1968. Pode-se dizer que, a partir desse momento, o 
Brasil começava a pensar no desenvolvimento regional pautado na presença do Estado como 
agente planejador. Ainda, pode-se dizer que da mesma forma que a importância relativa do 
Sudeste para o crescimento econômico do País acabou concentrando os investimentos estatais do 
Plano de Metas, o baixo grau de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste ditou 
naturalmente a distribuição dos recursos entre as autarquias para o desenvolvimento de políticas 
regionais. Isso fica evidente na presença de um fundo constitucional na lei de criação da 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), posteriormente da 
Sudam e da Sudene (GOULARTI FILHO, ALMEIDA, MESSIAS, 2011). 

Neste artigo, buscou-se realizar um estudo de história comparativa, para verificar as 
semelhanças e diferenças nos modelos de atuação das quatro autarquias, a saber: Sudene, Sudam, 
Sudeco e Sudesul. Para tanto, foram utilizados os dados de uma série histórica dos balanços 
gerais da união, do período 1970–1989. A escolha desse período não é aleatória: foram realizados 
os estudos com os dados que estavam disponíveis, além de trabalhar com o período que 
representa o auge e o declínio do desenvolvimentismo no Brasil do século XX. Não obstante, os 
valores dos balanços gerais foram atualizados, através do Índice Geral de Preços–Disponibilidade 
Interna (IGP–DI) da Fundação Getúlio Vargas, para o mês de março de 2011, para trabalhar com 
dados deflacionados e da mesma unidade monetária. 
 
 
2. Contextualização geral 
Uma das primeiras instituições de âmbito nacional dessa natureza foi a Inspetoria de Obras 
Contra as Secas (IOCS), criada em 1909, para desenvolvimento de estudos e ações para combate 
às secas do Nordeste brasileiro. Também nessa região, para atuar no aproveitamento das águas do 
rio São Francisco, foi instituída em 1948 a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF). 

Para a região Centro-Oeste, foi criada a Fundação Brasil Central, através do Decreto-lei 
n.º 5.878, de 4 de outubro de 1943. Segundo o referido Decreto-lei, o objetivo da autarquia era 
“desbravar e colonizar as zonas compreendidas nos altos rios Araguaia, Xingu e no Brasil Central 
e Ocidental” (BRASIL, 1943).  

Em 1953, fundou-se a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia (SPVEA), para a região Norte. Segundo sua lei de criação, n.º 1.806, de 6 de janeiro 
de 1953, a autarquia constituiu um sistema destinado a desenvolver a produção regional e as 
relações de troca, de modo a “melhorar padrões sociais de vida” e “bem-estar econômico das 
populações”, além da “expansão da riqueza do País” (BRASIL, 1953). 

Para a Região Sul, foi criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 
Fronteira Sudoeste do País (SPVERFSP), através da Lei n.º 2.976, de 28 de novembro de 1956, 



 
 

com o propósito de “elevar o padrão de vida da população da região e a integrá-la na economia 
nacional” (BRASIL, 1956). Todavia, a área de abrangência dessa autarquia era a região de 
fronteira dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso com os países 
vizinhos, não abrangendo toda a área da Região Sul. 

Na Região Nordeste, instituiu-se, através da Lei n.º 3.692, de 15 de dezembro de 1959, a 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Com Celso Furtado como 
superintendente e a cidade de Recife como sede, a Sudene pretendia desenvolver e coordenar 
projetos para o desenvolvimento daquela região (BRASIL, 1959). 

Na década de 1960, depois do Golpe Militar, ocorreram alterações nas superintendências 
regionais, de forma a fortalecer essas autarquias. Através do decreto n.º 50.741, de 7 de junho de 
1961, foi criada a Codeco (Comissão de Desenvolvimento do Centro-Oeste). Essa comissão tinha 
como objetivo formular estudos e programas para desenvolvimento da região dos Estados de 
Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal (BRASIL, 1961). Seriam esses os responsáveis por 
preparar e encaminhar subsídios para o projeto de lei que criaria a Sudeco. 

Assim, em 1963, a SPVEA foi transformada em Sudam; e, em 1967, a SPVERFSP e a 
Fundação Brasil Central se transformaram, respectivamente, em Sudesul e Sudeco. Além dessas 
aqui citadas, outras superintendências foram criadas, com funções mais focalizadas dentro das 
estratégias de desenvolvimento de cada região, como, por exemplo, a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) para a Região Norte, conforme será descrito a seguir. 
 
 
2.1. SUDAM 
A compreensão da trajetória da Sudam passa pela compreensão do modo de pensar do momento 
histórico de sua criação. O que se buscava naquele momento era assegurar a Região Norte do 
País como parte do território nacional, e a mais extensa região brasileira era também a de menor 
densidade demográfica. Essa foi uma das maiores preocupações dos governos brasileiros, 
principalmente a partir da crise da borracha, em 1912, já que essa região era vista como sendo de 
grande vulnerabilidade externa, além de possuir grande potencial econômico. Por isso, era 
indispensável o melhor aproveitamento desse potencial, explorando seus recursos naturais, e 
assegurar esse espaço como território nacional por meio de sua ocupação. O discurso da 
ocupação territorial carregava consigo o ideal civilizatório inglês, que via a floresta como um 
empecilho ao progresso e as populações nativas daquela região e suas respectivas culturas como 
selvagens, que necessitavam da intervenção “civilizatória” do homem branco. 

 Dessa forma, era necessária a atuação do Estado para melhorias também no que tange 
ao saneamento básico daquela população. Nesse sentido, foi criado o Artigo n.º 199 da 
Constituição de 1946, que destinava 3% da renda tributária da União, por 20 anos consecutivos, 
para execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Dessa renda, 10% eram 
destinados ao Fundo de Fomento à Produção, administrado pelo Banco de Crédito da Borracha, 
criado em 1950, transformado em Banco de Crédito da Amazônia (BCA) em 1957.  

Apesar de já possuir até mesmo um fundo constitucional, apenas em 1953, com a Lei n.º 
1.806, o Plano de Valorização foi posto em prática, através da criação da SPVEA. Essa 
superintendência, com sede em Belém, abrangeria os Estados do Pará e do Amazonas, os 
territórios federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco e, ainda, uma parte do norte do 
Estado de Mato Grosso, parte do norte do Estado de Goiás e oeste do Maranhão, segundo sua lei 
de criação. 



 
 

O primeiro programa da SPVEA, o Programa de Emergência, que vigora durante o ano 
de 1954, foi um estudo preliminar desenvolvido para planejar o que seria mais urgente à região. 
Posterior a este, desenvolvido de janeiro a junho de 1954, o Primeiro Plano Quinquenal deveria 
ter sido um estudo mais aprofundado, mas devido aos prazos estabelecidos para apresentá-lo, 
também teve caráter preliminar, prevendo revisão do plano anualmente. Segundo o documento, a 
maior parte das aplicações das verbas recebidas (22,30%) seria destinada à produção agrícola, 
seguida pelo setor de transportes, comunicação e energia, que receberia 21,50% das aplicações 
(BRASIL, 1955). Também coordenada pelo Plano de Valorização da Amazônia, a Zona Franca 
de Manaus, criada em 1957, não passou de um armazém até pelo menos 1967. Em 1960, no 
contexto da integração nacional proposto pelo Plano de Metas, se materializou o maior 
empreendimento na região: a Rodovia Belém–Brasília.  

A partir do Golpe Militar de 1964, com a nova política regional, relatórios com 
avaliações negativas demonstravam algumas das fragilidades da SPVEA, tanto na falta de pessoal 
técnico quanto nos conflitos e desacordos políticos, que implicavam nas alterações dos 
orçamentos da superintendência. Houve então uma reestruturação da autarquia. Em 1965 os 
benefícios concedidos à Sudene, no sentido de incentivos fiscais às empresas que investissem na 
região, foram estendidos à SPVEA. Em 1966, o BCA foi transformado em Banco da Amazônia 
(Basa), a SPVEA foi extinta e, para substituí-la, foi criada a Sudam. Em agosto de 1967, foi 
apresentado o Primeiro Plano Quinquenal desta, e é a partir dele, segundo Ferreira (1999), que a 
Sudam e o Basa deixam de ser meros repassadores de recursos para atuarem também como 
orientadores dos investimentos.  

Seguindo o sentido de potencialização das instituições regionais, em 1967, foi criada a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), autarquia responsável pela ZFM. 

 

A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio de importação e exportação e de 
incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da 
Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições 
econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande 
distância a que se encontram os centros consumidores de seus produtos (BRASIL, 1967, 
p. 1). 

 
Além disso, na década de 1970, aliado ao Projeto de Integração Nacional, foram 

construídas rodovias como a Transamazônica e a Cuiabá–Santarém, incentivando também a 
migração oriunda do Nordeste e Centro-Oeste. Também nos anos de 1970, foram criados o 
Proterra (Programa de Redistribuição de Terras) na área de jurisdição da Sudam e Sudene, e o 
Polamazônia (Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia) na área da Sudam 
e da Sudeco. Paralelamente à proposta nacional do I PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), 
foi lançado o I Plano de Desenvolvimento da Amazônia (1972–1974) para adequar o 
planejamento regional às ações desenvolvidas no âmbito nacional. No II PND, foi criado o II 
Plano de Desenvolvimento da Amazônia, assim como houve o III Plano quando foi lançado o III 
PND. Com esses planos, essa década se caracterizou pela expansão da fronteira agrícola da 
Amazônia, abertura de garimpos e assim pelo grande fluxo migratório para a região. Ao mesmo 
tempo, com o agravamento da crise fiscal, financeira e política do Estado brasileiro, os recursos 
destinados à Sudam foram minguando, e os projetos de desenvolvimento regional foram sendo 
apenas mantidos, sem criação de novos. Nesse sentido, percebemos a subordinação da autarquia a 
um movimento maior, nacional, que observaremos também nas outras superintendências de 



 
 

desenvolvimento regional. Em 2001, mais precisamente no dia 4 de maio, a Sudam viria a ser 
extinta pela Medida Provisória n.º 2.146‑1 (a mesma que extinguiu a Sudene).  
 
 
2.2. SUDENE 
O Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), criado em 1957, era uma 
entidade ligada diretamente à Presidência da República e tinha à sua frente Celso Furtado.  Esse 
grupo realizou um minucioso estudo da realidade nordestina, que ficou bastante conhecido com o 
título “Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste”.  

De certa forma, o que propunha a análise do GTDN era que o Nordeste não havia 
realizado o “deslocamento do centro dinâmico”, como havia ocorrido a partir da década de 1930 
na região chamada Centro-Sul, mantendo ainda como o centro dinâmico de sua economia o 
tradicional modelo primário-exportador, em crise. Nesse sentido, explicita Tânia Bacelar de 
Araújo, que o GTDN propunha que “o reformismo e o desenvolvimentismo teriam que marcar as 
políticas públicas na região menos dinâmica do País” (ARAÚJO, 2000, p. 159). 

A partir da tomada de consciência da questão regional brasileira na década de 1950, o 
Estado foi progressivamente ampliando sua participação na economia da Região Nordeste. Como 
exposto no Primeiro Plano Diretor da Sudene, houve um aumento dos investimentos da União na 
região no período 1952–1957. Todavia, o documento alerta para a baixa eficiência dos 
investimentos, por conta da “ação fragmentada do setor público”. Os investimentos estatais 
ocasionariam desenvolvimento econômico para o Nordeste somente se ocorresse uma mudança 
na estrutura administrativa, a fim de coordenar e integrar a ação estatal na região – coisa possível 
apenas através de uma Política de Desenvolvimento, ou seja, da ação governamental 
racionalizada.  

A Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) foi criada através da Lei 
n.º 3.692, de 15 de dezembro de 1959, como parte da proposta do GTDN. Com Celso Furtado 
como superintendente e a cidade de Recife como sede, a Sudene pretendia desenvolver e 
coordenar projetos para o desenvolvimento daquela região. Segundo o Art. 5º da lei de criação da 
Sudene: 

 
O Conselho Deliberativo será constituído de vinte e dois membros, sendo nove 
indicados pelos Governadores dos Estados do Nordeste – um por Estado – três membros 
natos, um representante do Estado Maior das Forças Armadas e nove representantes dos 
seguintes órgãos e entidades: a) Ministério da Agricultura; b) Ministério da Educação e 
Cultura; c) Ministério da Fazenda; d) Ministério da Saúde; e) Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio; f) Ministério da Viação e Obras Públicas; g) Banco Brasil S A. h) 
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; i) Banco do Nordeste do Brasil S. A. 
(BRASIL, 1959, p. 1). 
 

É evidente como, já no texto de lei de criação da autarquia, estava explícito o interesse 
de coordenar ações dos diversos níveis do governo. Isso era de extrema importância para a 
viabilização da ação estatal reformista, dado que os interesses nacionais para a região eram 
distintos dos interesses das velhas oligarquias agrárias do Nordeste. Nesse sentido, “um Estado 
reformista, desenvolvimentista e que atuasse articuladamente no Nordeste era a pretensão do 
GTDN” (ARAÚJO, 2000, p. 158). 

Segundo a Lei n.º 3.692, os seus Planos Diretores deveriam ser plurianuais. De fato, o I 
Plano Diretor da autarquia foi dividido em três partes. A Lei n.º 3.995, de 14 de dezembro de 



 
 

1961, aprovou a primeira etapa do Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste, para o ano de 
1961, e a Lei n.º 4.239, de 27 de junho de 1963, aprovou a segunda, para os anos de 1963, 1964 e 
1965. A terceira foi aprovada pela Lei n.º 4.869, de 1º de dezembro de 1965, para os anos de 
1966, 1967 e 1968.  

A primeira etapa do I Plano Diretor da autarquia foi ainda muito baseada no diagnóstico 
realizado pelo GTDN. Suas diretrizes mais significativas compreendiam: aproveitamento racional 
dos recursos hídricos e minerais e consequente racionalização do abastecimento; criação de 
infraestrutura social e produtiva; e reestruturação da atividade agrícola. Faziam parte de suas 
diretrizes, ainda, investimentos para a melhoria dos sistemas de educação de base e saúde 
pública. 

Até o ano de 1974, outros três Planos Diretores foram elaborados. Dada a precariedade e 
até mesmo a inexistência de saneamento básico e de energia elétrica na maioria dos municípios 
da região, principalmente no semiárido, esses planos acabaram dando ênfase à implantação de 
infraestrutura. Nesse período foi investido: na criação de companhias de água e esgoto; no 
desenvolvimento de eletrificação rural; na criação da Companhia de Abastecimento do Recife; na 
melhoria da malha rodoviária e no aparelhamento dos portos; e na criação de base industrial, 
principalmente na Bahia, como no caso da construção da Usina Siderúrgica da Bahia. 

Durante a década de 1970, a Sudene compartilha um momento virtuoso com as outras 
autarquias de desenvolvimento regional, por conta da chegada do auge do planejamento no 
Brasil, principalmente a partir da criação do PIN (Programa de Integração Nacional) e dos I e II 
PNDs. Todavia, como já vimos acima, por conta da crise fiscal e financeira do Estado brasileiro 
na década de 1980, as autarquias de desenvolvimento regional perdem a capacidade de atuar 
como grandes instrumentos planejadores do desenvolvimento. O mesmo aconteceu com a 
Sudene; e, progressivamente, a autarquia foi perdendo apoio político, ao passo que ganhou força 
a corrente ideológica do neoliberalismo, que acreditava que o Estado era incapaz de promover o 
desenvolvimento e integração do País, e que isso seria alcançado através de uma política de 
Estado mínimo, ou seja, não intervencionista. 
 
 
2.3. SUDECO 
Em meio à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, o movimento da “Marcha para o 
Oeste”, desenvolvido no primeiro Governo Vargas, tinha o objetivo de ocupar essa região, como 
forma de proteção às fronteiras do território nacional, e absorver o excedente populacional do 
Centro-Sul. Nesse contexto, foi criada a Fundação Brasil Central, aprovada através do Decreto-
Lei n.º 5.878, em 4 de outubro de 1943, que era “destinada a desbravar e colonizar as zonas 
compreendidas nos altos dos rios Araguaia, Xingu e no Brasil Central e Ocidental”. Com sede na 
então capital federal, Rio de Janeiro, a Fundação era vinculada diretamente à Presidência da 
República, e instituída com recursos advindos de doações à Expedição Roncador–Xingu. Além 
disso, os estatutos da entidade deveriam prover a possibilidade de novas doações, e o governo 
federal e os governos estaduais e municipais também disponibilizariam subvenções (BRASIL, 
1943). 

“A FBC foi a primeira instituição estabelecida no País com o objetivo de servir de 
instrumento de intervenção do Estado sobre o território” (MACIEL, 2005). Além de ter sido 
presidida por militares na maior parte do tempo, o que explicita sua relevância à questão da 
segurança nacional, várias empresas eram vinculadas à FBC, demonstrando a forte relação entre 
o capital privado e os objetivos da instituição. 



 
 

Em 7 de junho de 1961, com o Decreto n.º 50.741, foi criada a Codeco (Comissão de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste), para “coordenar e executar estudos e programas para o 
desenvolvimento da região compreendida pelos Estados de Goiás, Mato Grosso e pelo Distrito 
Federal”, sendo também subordinada diretamente à Presidência da República. Essa Comissão era 
constituída de 14 membros, representantes dos governos estaduais, ministérios, Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico, SPVERFS e SPVEA, e conforme seu decreto de criação 
existiria até que fosse criada a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
(Sudeco) (BRASIL, 1961). A Sudeco foi criada em 1967, e a FBC foi extinta e substituída pela 
mesma, já no movimento nacional de fortalecimento das autarquias de desenvolvimento regional. 

Podemos dizer que os governos das décadas de 1960 e 1970 compreendiam que o papel 
da Região Centro-Oeste no desenvolvimento econômico nacional era, principalmente, produzir 
matérias-primas e auxiliar na penetração dos fluxos migratórios na região amazônica, através de 
suas vias de comunicação. De fato, mais tarde, em alguns documentos do período do II PND, a 
região foi retratada como uma entrada e via principal de acesso à Amazônia. Todavia, durante os 
anos do referido plano, como a região era vista também como uma alternativa para a 
desconcentração industrial e com potencial suficiente para auxiliar na expansão do PIB nacional, 
alguns objetivos foram modificados. A ideia passou a ser aproveitar uma parte do fluxo 
migratório, que foi bastante dinâmico durante a década de 1970, para aumentar a oferta de mão 
de obra na região de expansão da fronteira agrícola e, assim, gerar novos postos de trabalho, a 
fim de dinamizar a economia da região. Ainda, eram previstos investimentos na melhoria da 
habitabilidade dos centros urbanos da região, e mesmo ampliação dos setores primário e 
secundário e sua participação relativa na formação do PIB regional (BRASIL, 1975). 

O Decreto n.º 74.607, de 25 de setembro de 1974, criou o Programa de Polos 
Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (Polamazônia), “com a finalidade de promover o 
aproveitamento integrado das potencialidades agropecuárias, agroindustriais, florestais e 
minerais, em áreas prioritárias da Amazônia.” Segundo o Art. 4.º do referido decreto, o 
Polamazônia deveria ser constituído pelo Ministério do Interior, “principalmente através da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e do Banco da Amazônia S. A. (Basa)”. Tratava-se 
de um projeto nacional que em 1975 mantinha dez projetos a cargo da Sudam e cinco projetos a 
cargo da Sudeco (BRASIL, 1978). 

Ainda em 1975, pelo Decreto n.º 75.320, de 29 de janeiro de 1975, foi criado o 
Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro), que visava “promover o 
desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias no Centro-Oeste e no Oeste do 
Estado de Minas Gerais, mediante a ocupação racional de áreas selecionadas, com características 
de cerrado” (BRASIL, 1975). Alguns dos projetos desenvolvidos com dinheiro do Polocentro 
ficaram a cargo da Sudeco. 

Durante a década de 1980, as receitas da autarquia diminuem. Na primeira metade da 
década, as receitas mantêm mais ou menos o mesmo nível das receitas totais de 1976. A 
redemocratização, no entanto, afetou muito a autarquia, como veremos mais à frente. 
 
 
2.4. SUDESUL 
O Decreto-Lei n.º 301, de fevereiro de 1967, representou um novo modo de planejar o 
desenvolvimento do Sul do Brasil. Ao mesmo tempo em que extinguiu a Superintendência do 
Plano da Região da Fronteira Sudoeste do País (SPVERFSP) – autarquia criada em 1956, de 



 
 

profundas contradições internas e insignificante atuação – criou a Superintendência do 
Desenvolvimento da Fronteira Sudoeste (Sudesul); esta última absorveu os recursos, bens e 
imóveis da autarquia extinta. A área de abrangência permaneceu sendo a região sudoeste dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Além disso, esse decreto 
descreveu o Plano de Desenvolvimento da Fronteira Sudoeste, aprovou o I Plano Diretor 
(desenvolvido para a SPVERFSP), e colocou a Sudesul como um de seus agentes de elaboração, 
execução e controle (BRASIL, 1967). 

Em dezembro do mesmo ano, a área de abrangência da Sudesul passa a ser 
integralmente os Estados do Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, alterando seu nome 
para Superintendência da Região Sul e, em 1969, passa a ser Superintendência do 
Desenvolvimento da Região Sul. 

Com essa centralização do poder de decisão quanto à política de desenvolvimento da 
Região Sul, a Sudesul firmou convênios com entidades das mais variadas, como hospitais, 
universidades, secretarias dos Estados, prefeituras municipais, empresas privadas e cooperativas, 
e recebeu apoio de instituições internacionais como a OMS (Organização Mundial da Saúde), 
Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) e OEA (Organização 
dos Estados Americanos) (GOULARTI FILHO, ALMEIDA, MESSIAS, 2011). Assim, 
concentrou inicialmente seus projetos nos chamados “vazios socioeconômicos”, como Pesca e 
Turismo, tendo criado as secretarias de Turismo dos Estados e cursos universitários para o setor, 
e também concedeu recursos aos governos estaduais para a estruturação de unidades de 
planejamento das Secretarias de Educação e Saúde. No Sudoeste do Rio Grande do Sul, lançou 
um projeto agrícola e hidrológico, contribuindo para a criação de associações de municípios para 
o desenvolvimento local integrado. 

O início da década de 1970 foi, de forma geral, o ápice na produção e na execução de 
projetos acerca da área superintendida. A partir de solicitações do Minter para planejamento do I 
PND, a Sudesul desenvolveu o Plano de Desenvolvimento Regional e, em 1971, iniciou-se um 
estudo para buscar regiões de maiores potencialidades e relevância estratégica que necessitassem 
de investimentos. Assim, foram definidas três regiões, que formariam três dos projetos sub-
regionais da Sudesul: Sudoeste do Rio Grande do Sul; Noroeste do Paraná e o Litoral Sul de 
Santa Catarina. Nesse mesmo ano, foi incorporada à superintendência a Secretaria Executiva e a 
Assessoria Jurídica da Sessão Brasileira da Comissão da Lagoa Mirim, formando o quarto projeto 
sub-regional: Projeto de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim. 

O sudoeste do Rio Grande do Sul, formado pelas bacias hidrográficas dos rios Ibicuí e 
Quaraí, é uma região de economia agrícola e pecuária. Esse projeto sub-regional foi desenvolvido 
para solucionar os problemas oriundos da estiagem e inundações, frequentes nessa região. 

O projeto do noroeste do Paraná era uma das prioridades da autarquia, já que constava 
no II PND por ser uma região de destaque no que diz respeito às exportações de produtos 
primários da região. Nessa área, se concentravam metade da população e de toda atividade 
econômica desse Estado, embora sua área representasse somente um terço do território do Estado. 
Assim, o projeto tinha como objetivo o controle da erosão do solo para manter e mesmo aumentar 
sua produtividade, já que se tratava de solos muito férteis. 

No litoral sul de Santa Catarina, o foco estava no carvão mineral. O projeto objetivava 
obter o melhor aproveitamento desse recurso para os setores produtivos do País. A partir disso, e 
também no bojo do II PND, foi implantada a Indústria Carboquímica Catarinense (ICC), e 
ampliada a Termelétrica Jorge Lacerda. Esse projeto acabou sendo dinamizado após o primeiro 



 
 

choque do petróleo, e durante o II PND 55,1% das inversões realizadas na Região Sul eram 
destinadas apenas ao Projeto Litoral Sul Catarinense (GOULARTI FILHO, 2007). 

O projeto de desenvolvimento da Lagoa Mirim foi criado a partir da Comissão Mista 
Brasileira-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (CLM). Buscava 
desenvolver a região por meio do melhor aproveitamento da sua atividade econômica, a 
agricultura, como na construção de uma barragem no Canal São Gonçalo, por exemplo, que 
impediria a entrada de águas oceânicas na lagoa, mantendo a produtividade do solo de seu 
entorno. Esse projeto foi o que envolveu maior número de organismos internacionais, e que 
manteve por mais tempo na área ações nacionais de planejamento estatal, devido aos interesses 
de estreitar laços com o Uruguai (GOULARTI FILHO, ALMEIDA, MESSIAS, 2011). 

A partir da segunda metade da década de 1970, a Sudesul passou pela chamada 
“maturação das ações iniciadas no período anterior” (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1989), 
movimento esse que se observa também nas trajetórias das autarquias de desenvolvimento das 
outras regiões. No final da década, as atividades se basearam na execução física de alguns dos 
projetos. 

Os anos de 1980 foram marcados pela crise fiscal e financeira do Estado brasileiro, e a 
consequente queda da disposição de recursos financeiros destinados às autarquias. Foi o período 
em que a Sudesul realizou o maior volume de publicações, divulgando seus projetos, estudos 
sobre a área superintendida, periódicos, estudos de conjuntura, assim como outros documentos 
diversos, de forma a justificar sua existência, para resistir à propagação do neoliberalismo. 
Contudo, em 12 de abril de 1990, a Lei n.º 8.029, assinada pelo então presidente Fernando 
Collor, extinguiu a Sudesul (a mesma de extinção da Sudeco). 
 
 
3. Análise comparativa 
Analisando os anos de 1980, apesar de percebermos a subordinação da autarquia aos movimentos 
que ocorrem em escala nacional, é evidente que cada uma das superintendências reagiu de forma 
distinta a eles. Durante a primeira metade da década, apesar da crise do Estado, a Sudene 
manteve certo nível médio de receitas totais com variações muito grandes de um ano para outro. 
Mesmo somando as receitas totais dos anos de 1974 e 1975, ainda encontraremos um volume 
menor do que o de qualquer ano da primeira metade da década de 1980. Todavia, durante esses 
anos, as receitas apresentaram uma instabilidade muito grande, o que prejudica o planejamento, 
dada a incerteza com relação à amplitude da restrição orçamentária. Se compararmos sempre com 
o ano anterior, a variação percentual das receitas, ano a ano, é a seguinte: crescimento de 18% em 
1981; decréscimo de 36% em 1982; crescimento de 75% em 1983; decréscimo de 51% em 1984; 
crescimento de 111% em 1985 (TAB. 1). São flutuações consideráveis, mas realmente 
impressionam quando se leva em conta que o volume de verbas da Sudene sempre foi muito 
maior que o volume de verbas das outras autarquias. Em outras palavras, variações dessa 
grandeza representam variações dos números absolutos muito maiores do que representariam 
para as demais superintendências. 

A redemocratização causou maior estabilidade nas receitas da Sudene, distinto do que 
ocorreu com as outras superintendências. Novamente, comparando sempre com o ano anterior, a 
variação percentual das receitas é a seguinte: decréscimo de 13% em 1986; decréscimo de 26% 
em 1987; e crescimento de 1% em 1988. Podemos perceber que são variações pequenas se 
comparadas com as do período anterior. No ano de 1989, a autarquia parece ter sentido o peso da 



 
 

ideologia neoliberal, dado que o volume de suas receitas cai 76%, voltando para os níveis de 
1974 e 1975. 

Para a Sudeco, em comparação com o ano anterior, a variação percentual das receitas, 
ano a ano, é a seguinte: crescimento de 55% em 1986 e crescimento de 144% em 1987. A partir 
daí, a autarquia passa a sofrer os efeitos da ideologia neoliberal, e as variações, para os anos de 
1988 e 1989, representaram decréscimos de 16% e 29%, respectivamente. 

Na Sudam, a receita total do ano de 1978 representa quase cinco vezes o volume da 
mesma em 1984, ano em que a receita total da autarquia atinge o seu ponto mínimo no período 
1970–1989. Após a redemocratização, em 1986, as receitas totais da superintendência mais que 
dobraram (Tabela 1), com relação às de 1985, que por sua vez eram pouco maiores que as de 
1984. No entanto, o fôlego renovado das receitas da Sudam cessa já em 1987, provavelmente por 
causa da propagação da ideologia neoliberal no Brasil e, a partir daí, as receitas diminuem, até 
1989, que é o período ao qual nos referimos neste artigo. 

Na década de 1980, o efeito causado à Sudesul pelo engessamento do Estado é um tanto 
quanto curioso. A receita total da autarquia cresceu até 1982, e caiu até 1985. Em 1986, a partir 
da redemocratização do País, a receita ensaiou uma recuperação, caiu em 1987 e 1988, mas 
manteve-se acima do valor de 1985. O efeito da hegemonia do discurso neoliberal foi sentido 
pela autarquia em 1989, ano anterior ao de sua extinção, quando a receita total caiu 25%.   
 
Tabela 1 – Taxa de crescimento das Receitas Totais das autarquias no período 1970–1989 (em %) 

Ano SUDENE SUDAM  SUDECO SUDESUL 

1971 27,49 -2,65 -3,75 25,11 

1972 -29,85 -48,73 -42,60 -18,55 

1973 -13,86 12,05 8,30 -10,93 

1974 -13,46 -25,87 37,39 3,49 

1975 -12,71 90,55 152,79 27,39 

1976 162,65 -3,56 -21,46 36,15 

1977 -37,05 27,20 67,33 -38,22 

1978 65,78 -4,56 -23,63 -7,94 

1979 111,15 -42,43 113,96 44,00 

1980 -15,20 -3,30 -50,97 19,57 

1981 17,95 -17,00 -51,31 25,13 

1982 -36,35 -4,74 53,98 11,11 

1983 74,80 -18,68 -4,76 -9,32 

1984 -50,87 -42,24 -18,40 -16,19 

1985 111,42 12,64 41,50 -44,45 

1986 -13,32 115,42 55,09 36,95 

1987 -26,27 -18,93 144,94 -16,30 

1988 1,17 -37,11 -16,10 3,67 

1989 -76,24 -6,73 -29,26 -25,47 

Média 13,01 -0,98 21,74 2,38 

Fonte: Balanços Gerais da União 
 



 
 

O poderio econômico da Sudene, em comparação ao das outras autarquias, pode ser 
percebido pela análise da participação das autarquias nas receitas totais no período (Tabela 2). É 
compreensível que a Sudene tenha possuído a maior parte dos recursos destinados às autarquias 
de desenvolvimento regional, já que a intenção que dava lastro à existência das mesmas era 
diminuir as disparidades entre as regiões. A média da participação das receitas da Sudene no 
somatório das receitas totais das quatro autarquias para o período 1970–1989 é de 72%. 

No período 1979–1986, anos sombrios para o desenvolvimento pautado no Estado como 
agente planejador, a participação relativa da autarquia não ficou abaixo de 80% em nenhum 
momento. A Sudene foi a superintendência regional de maior prestígio nacional, em razão 
também de que sua região superintendida possuía problemas socioeconômicos gravíssimos, assim 
como em razão da tomada de consciência de que algumas políticas realizadas em escala nacional 
não permitiam que aquela região iniciasse um processo de melhoria dos seus indicadores sociais 
ou mesmo um processo de industrialização. Era necessário, portanto, que o Estado passasse a 
comandar o desenvolvimento daquela região, impondo os interesses da nação às velhas 
oligarquias agrárias do nordeste, e agregar e coordenar os esforços realizados no nordeste com 
vistas ao projeto nacional. E isso, em boa medida, foi concretizado pela Sudene. 
 
Tabela 2 – Participação das autarquias nas receitas totais no período 1970–1989 (em %) 

ANO SUDENE SUDAM SUDECO SUDESUL 

1970 62,03 26,23 6,78 4,96 

1971 67,39 21,76 5,56 5,29 

1972 71,70 16,93 4,84 6,53 

1973 67,29 20,66 5,71 6,34 

1974 66,21 17,41 8,92 7,46 

1975 46,98 26,97 18,32 7,73 

1976 70,78 14,92 8,26 6,04 

1977 54,96 23,41 17,04 4,60 

1978 69,71 17,10 9,96 3,24 

1979 80,43 5,38 11,64 2,55 

1980 83,01 6,33 6,95 3,71 

1981 88,06 4,72 3,04 4,17 

1982 80,22 6,44 6,70 6,64 

1983 88,82 3,32 4,04 3,81 

1984 83,84 3,68 6,34 6,14 

1985 91,47 2,14 4,63 1,76 

1986 84,81 4,93 7,68 2,58 

1987 71,47 4,57 21,50 2,47 

1988 75,50 3,00 18,83 2,67 

1989 49,76 7,76 36,96 5,52 

Média 77,19 8,94 9,81 4,06 

Fonte: Balanços Gerais da União 
 

A Sudam ocupou espaço de destaque entre os anos de 1971 e 1978, período no qual a 
média na participação nas receitas das quatro autarquias ultrapassa os 20%. A média para o 



 
 

período 1979–1989 não chega aos 5%, ainda que a redemocratização do País tenha causado uma 
melhora significativa na participação da Sudam.  Essa melhoria nos recursos dessa autarquia até o 
ano de 1978 e, a partir daí, a queda progressiva na participação relativa foram causadas em razão 
da natureza estratégica da superintendência para o governo militar. A implantação daqueles 
centros de povoamento na Região Norte, bem como o gasto com povoação daquela área, criação 
de infraestrutura, entre outros gastos necessários à expansão demográfica daquela região, 
demandava maior quantidade de inversões. Alcançados alguns objetivos estratégicos iniciais, a 
autarquia começa a perder gradativamente participação relativa no somatório das receitas das 
superintendências. Ainda, alguns picos na participação, como em 1975 e 1977, podem ser 
explicados pelo maior volume de investimentos impulsionado pelo II PND. 

Sudesul e Sudeco são casos à parte. As receitas das duas autarquias, historicamente, 
tiveram baixas participações relativas. A média da participação das receitas da Sudesul nas 
receitas totais para o período 1970–1989 não chega a 5%. Apesar do que foi considerado 
anteriormente, ou seja, que o baixo grau de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste ditou 
naturalmente a distribuição dos recursos entre as autarquias, cabe uma ressalva: o 
desenvolvimento da Região Sul durante esse período foi pensado a partir do ponto de vista de um 
governo militar. Eram preocupações centrais do governo, portanto, fazer-se presente em regiões 
de fronteira, explorar os recursos naturais da região, entre outros. Promover algumas reformas, 
como deveria fazer um projeto de desenvolvimento, necessitava de maior volume de verbas. No 
caso da Sudeco, a média da participação relativa nas receitas totais para o período 1970–1989 
chega a 10%, mas as variações no período são bastante grandes. A autarquia, que nos primeiros 
anos de existência possuía um volume de receitas muito parecido com o da Sudesul, aos poucos, 
foi aumentando a sua participação relativa nas receitas totais. Teve alguns picos durante os anos 
do II PND, principalmente em 1975, ano em que a Sudam também teve um pico na participação 
relativa, e isso diminuiu a participação da Sudene para 47%. Durante a primeira metade da 
década de 1980, a participação da Sudeco cai muito, e volta a se recuperar apenas após a 
redemocratização do País. A partir daí, elevou consideravelmente a sua participação relativa, 
chegando ao pico de 37% em 1989, ainda que as suas receitas totais tenham diminuído graças ao 
fato de a Sudene, nesse mesmo ano, ter tido a terceira menor participação relativa do período 
considerado, a saber: 50%. 
 



 
 

 
 

A evolução do total de receitas orçamentárias destinadas às quatro autarquias pode ser 
observada no Gráfico 1. É evidente como o II PND causa um aumento nas receitas das mesmas, 
durante os anos de 1976 e 1977, apesar de não causar sua elevação nos outros anos de vigência 
do Plano, o que era esperado a priori. É preciso enfatizar, também, que apesar de discutir caso a 
caso a trajetória das receitas das autarquias na década de 1980, quando somados os valores das 
receitas das quatro instituições, percebemos que o engessamento do Estado na década perdida 
causou diminuição das receitas previstas por orçamento. Percebemos, também, que a 
redemocratização trouxe novo fôlego para essa categoria de receitas, já que não é imediatamente 
após esta que ocorre o desmonte da ossatura estatal. É sabido, ainda, que a Constituição de 1988 
preservava a ideia de manutenção do Estado como entidade planejadora do desenvolvimento. No 
entanto, a ideologia neoliberal foi se tornando hegemônica e, após um grande pico, em 1986, as 
receitas orçamentárias caíram bruscamente, chegando em 1989 ao mesmo nível dos anos 1970. 
 
Tabela 3 - Saldo orçamentário das autarquias 1970–1989 (em Reais) 

Ano SUDESUL SUDENE SUDAM SUDECO 

1970 29.479.850,24  - 878.582.336,97 11.869.225,72  - 27.832.147,77  
1971 - 18.884.858,40  - 80.023,41 - 4.407.979,10  6.769.888,25  
1972 - 11.228.450,08  13.111.562,10  - 18.796.217,11  20.712.327,52  
1973 - 4.977.148,65  - 3.159.843,56  25.713.770,89  - 7.019.138,17  
1974 - 840.178,07  15.791.119,05  - 10.000.054,83  1.675.696,36  
1975 215.079,65  7.378.684,57  5.102.767,02  17.868.896,68  
1976 60.417,44  1.185.472,06  7.049.389,83  4.793.135,36  
1977 - 1.228.270,56  - 15.915.716,24  8.644.651,53  1.220.885,06  
1978 - 309.686,41  1.120.475.081,12  - 3.848.053,72  3.218.514,54  
1979 1.090.802,34  - 470.173.449,57  - 4.077.256,69  - 931.716,76  
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Fonte: Balanços Gerais da União

Gráfico 1 – Trajetória da Receita Orçamentária destinada às 

superintêndencias de desenvolvimento regional



 
 

1980 344.199,11  - 78.912.510,56  145.952,48  4.825.345,86  
1981 1.515.637,75  26.942.410,76  - 2.400.255,05  - 2.233.483,37  
1982 3.198.241,93  1.323.445,87  - 422.876,87  - 1.483.188,19  
1983 - 796.496,25  - 7.886.962,81  6.831.019,93  10.938.961,24  
1984 310.640,84  14.309.872,30  - 3.734.845,21  21.843.025,76  
1985 7.088.164,94  988.861.781,28  9.729.952,77  24.443.985,77  
1986 26.814.484,57  35.067.726,98  13.445.164,42  160.776.778,42  
1987 36.188.825,38  492.707.507,20  34.422.909,81  367.119.270,72  
1988 31.214.640,34  - 433.757.757,69  45.998.625,98  68.891.195,66  

1989 2.144.722,14  - 200.238.867,25  22.880.439,71  3.020.271,40  

Saldo 5.070.030,91  31.422.359,76  7.207.316,58  33.930.925,22  
Fonte: Balanços Gerais da União 
 

Outro argumento liberal – o de que as superintendências eram deficitárias e exerciam 
forte pressão sobre os cofres públicos em razão disso – é possível afirmar ser também inverídico, 
como demonstrado na Tabela 3. Em geral, os déficits dos seus orçamentos realizaram-se nos 
primeiros anos de existência das autarquias, fase notadamente de construção da estrutura das 
mesmas e de elaboração do modelo de atuação que seria posto em prática na sequência. Após 
esse momento, as superintendências passaram a ter sequentes superávits. Ainda, é possível 
perceber que, considerados os resultados dos exercícios do período 1970–1989, todas as 
autarquias foram superavitárias, dado que os sequentes e altos superávits das mesmas cobriram 
por muito os seus déficits. 

Com relação à Tabela 4, da participação do ativo permanente de cada uma das 
autarquias com relação ao total de ativo permanente das quatro, é importante uma ressalva: se 
bem observada, percebe-se que as variações dos ativos permanentes de Sudene, Sudeco e Sudesul 
podem ser explicadas pelas variações muito bruscas da participação da Sudam. Quando 
desconsiderada, ou seja, quando a Sudam é eliminada do somatório e a participação relativa das 
outras três autarquias é verificada, os números relativos de Sudene, Sudeco e Sudesul se tornam 
mais estáveis. 
 
Tabela 4 – Participação das autarquias no ativo permanente total no período 1970–1989 (em %) 

Ano SUDENE SUDAM SUDECO SUDESUL 

1970 81,28 15,79 1,42 1,50 

1971 74,51 22,59 1,27 1,63 

1972 75,18 22,12 1,00 1,69 

1973 74,35 23,69 0,76 1,20 

1974 71,80 25,16 1,97 1,08 

1975 69,83 25,12 3,84 1,20 

1976 68,39 28,36 3,25 - 

1977 62,08 33,16 3,91 0,86 

1978 56,63 38,37 3,86 1,14 

1979 80,28 17,80 1,47 0,45 

1980 83,27 14,74 1,23 0,76 

1981 82,54 12,16 1,21 4,09 



 
 

1982 82,47 11,94 1,31 4,28 

1983 85,73 8,69 1,10 4,48 

1984 82,85 12,42 1,70 3,03 

1985 90,85 7,59 0,64 0,93 

1986 91,02 6,46 0,52 2,00 

1987 83,22 10,58 1,29 4,90 

1988 88,16 10,62 0,50 0,73 

1989 92,88 4,88 0,36 1,88 

Média 78,87 17,61 1,63 1,99 

Fonte: Balanços Gerais da União 
 

É perceptível que as estruturas físicas das superintendências permaneceram mais ou 
menos nos mesmos níveis, com exceção da Sudam (em razão, provavelmente, da oscilação na 
estrutura física montada da autarquia, devido ao objetivo central de povoamento). Ainda, 
podemos perceber novamente a hierarquia que existia entre as quatro instituições: a Sudene 
possuía o maior volume de verbas e a maior estrutura física. Enquanto a Sudesul possuía um 
andar de um edifício (onde atualmente funciona o BRDE, em Porto Alegre), a Sudene possuía 
uma imensa estrutura na cidade de Recife (mesmo edifício utilizado pela Sudene atualmente). 
Assim como a Sudesul, a Sudeco possuía ativo permanente pequeno, se compararmos ao ativo 
permanente de Sudam e Sudene. 

A Tabela 5 demonstra a participação percentual do gasto com funcionalismo nas 
despesas totais das autarquias para o período 1987–1989. Esse período não foi selecionado 
aleatoriamente: os Balanços Gerais da União não discriminam essa categoria dos gastos das 
autarquias até 1986. Certamente, não se trata de uma feliz coincidência que essa categoria dos 
gastos passou a ser discriminada no período em que o discurso neoliberal começou a ganhar 
fôlego. Serão utilizados, portanto, os dados que estão disponíveis. 
 
Tabela 5 – Participação percentual das despesas com funcionalismo nas despesas totais das 
autarquias no período 1987–1989 (em %) 

Ano SUDENE SUDAM SUDECO SUDESUL 
1987 9,10 48,76 3,08 24,73 

1988 5,83 55,35 2,62 17,10 

1989 22,81 51,67 3,53 35,15 

Média 8,98 51,16 3,04 24,51 

Fonte: Balanços Gerais da União 
 

As autarquias de desenvolvimento regional precisam fazer a intermediação financeira 
entre os fundos constitucionais de fomento ao desenvolvimento e as empresas/projetos que 
atendem às necessidades da autarquia, ou seja, são daqueles setores econômicos que os estudos 
da autarquia sugerem para acelerar a dinamização da economia. Feita essa ponderação, nos 
parece bastante lógico que o percentual do gasto com funcionalismo represente boa parte dos 
gastos totais das autarquias, já que a quantidade de técnicos que a mesma possui influenciará a 
qualidade e quantidade dos estudos realizados pela autarquia, bem como dos programas e 
projetos implantados. Além do mais, as sedes das autarquias se localizam dentro da área 



 
 

superintendida, e os gastos do governo com funcionalismo são políticas fiscais expansionistas. 
Numa perspectiva keynesiana, isso auxilia na criação de dinamismo econômico da região 
superintendida. 

Outra ponderação interessante: Sudam e Sudene possuíam volumosos fundos 
constitucionais. Assim, as autarquias utilizavam suas próprias receitas para pensar o 
desenvolvimento, o que envolve maior volume de gastos com folha de pagamento, e os fundos 
constitucionais para os gastos para financiar os projetos aprovados. No caso das autarquias que 
não possuíam fundos constitucionais volumosos, Sudeco e Sudesul, havia a necessidade de 
repassar maior parte de suas próprias receitas para os projetos que mantinham. Claro que, como 
se trata de uma relação entre valores, temos de entender que as variações da participação relativa 
dos gastos com funcionalismo dependem não somente das variações dos gastos com 
funcionalismo, mas também das variações nos gastos totais. Nos anos considerados, as autarquias 
estavam perdendo receitas e, consequentemente, diminuindo suas despesas totais. Isso eleva, 
nesses anos, a participação relativa do gasto com funcionalismo nas despesas totais das 
superintendências. Portanto, podemos dizer que Sudeco e Sudesul tendem a possuir menores 
valores relativos, mas a queda nas despesas totais nesses anos, causados pela queda nas receitas 
das autarquias, desfigura um pouco os valores relativos, principalmente para as autarquias que 
não possuíam fundos constitucionais volumosos. Ainda, como vimos acima, a Sudeco aumentou 
sua participação relativa no total de receitas nos últimos anos da década de 1980. Em outras 
palavras, apesar da queda das receitas da Sudeco, a autarquia assumiu um papel de destaque nos 
anos aqui considerados, 1987, 1988 e 1989; inclusive, a mesma possuía receitas muito maiores 
que as da Sudesul. Com isso, seus gastos eram maiores, e isso causa a discrepância nos números 
relativos entre estes dois casos especiais, Sudeco e Sudesul. 

Dessa forma, as médias da participação relativa do gasto com funcionalismo nas 
despesas totais das quatro autarquias, no período 1987–1989, foram: Sudam (52,0%); Sudene 
(12,6%); Sudesul (25,6%); Sudeco (3,3%). 

Portanto, podemos dizer que o argumento liberal de que as autarquias, assim como o 
restante da estrutura estatal, necessitavam ser “enxugadas”, e que a relação custo–benefício 
dessas autarquias era baixo e não justificava a sua existência é falso. Mesmo a Sudam, que gastou 
52% do total de suas despesas com folhas de pagamento, o fez no período de menores receitas, o 
que, obviamente, acarreta maior participação do funcionalismo nos gastos, já que a diminuição 
das receitas de uma instituição estatal não causa demissão em massa rapidamente. E é necessário 
ponderar também que a autarquia fazia a gestão de fundos constitucionais, ou seja, os valores 
repassados para os projetos que apoiava eram descontados dos fundos, e não de suas receitas. 
Portanto, a alta participação dos gastos com funcionalismo nas despesas totais não significa que a 
autarquia não foi atuante, ou que seu modelo de atuação não era eficiente. 
 
 
4. Considerações finais 
As superintendências de desenvolvimento regional foram criadas inicialmente como uma forma 
de diminuir as disparidades regionais. Ao longo de suas trajetórias, outros objetivos podem ser 
claramente observados, como garantir a soberania nacional e proteger as fronteiras do País, por 
meio da ocupação de cada área superintendida, e explorar os recursos naturais dessas áreas. 

Através desses vários objetivos, percebemos o forte caráter militar que as autarquias 
continham. Criadas após o golpe militar, definiram seus modos de pensar o desenvolvimento a 
partir da ótica de um governo neodesenvolvimentista e nacionalista, preocupado com a defesa do 



 
 

território e sem interesse em reformas sociais de maior vulto, como a reforma agrária ou a melhor 
distribuição da renda. 

Assim, surgiu em escala nacional um novo movimento. Foi criado o Minter, ao qual as 
superintendências passaram a ser subordinadas; as autarquias se metamorfosearam em 1967 e 
1968, se tornando grandes instrumentos para promover o desenvolvimento mesorregional; foram 
criados o PIN, o Poloamazônia e o Polocentro. Os dois primeiros PNDs impulsionaram o 
desenvolvimento nacional e, dessa forma, o neodesenvolvimentismo foi se fortalecendo. Apesar 
de observarmos que o maior volume de receitas foi historicamente destinado à Sudene – 
autarquia da mesorregião de gravíssimos problemas sociais, muito maiores em relação aos das 
mesorregiões das outras três autarquias – esse novo modelo tendeu a aumentar as disparidades 
entre ricos e miseráveis, ainda que tenha tido êxito em aumentar a participação relativa das 
mesorregiões na participação do PIB nacional, em relação a São Paulo.  

Mas, dentro desse movimento nacional, os recursos destinados às autarquias não seguem 
a mesma periodização. A série das taxas de crescimento do somatório das receitas orçamentária e 
extraorçamentária é bastante conturbada, para as quatro autarquias. Um aspecto crucial para 
qualquer órgão de desenvolvimento é a estabilidade das receitas, além do volume das mesmas, 
que deve ser adequado ao modelo de desenvolvimento que está sendo pensado, assim como deve 
ser adequado ao tamanho dos desafios que se pretende superar. Não é o que encontramos nos 
quatro exemplos aqui analisados. 

Na primeira metade da década de 1980, apesar da diminuição do somatório de receitas 
das autarquias, a participação relativa da Sudene nesse total aumenta. Com o engessamento do 
Estado e a redução dos investimentos, as quedas das receitas se concentraram nas autarquias 
menores, Sudeco, Sudesul e Sudam. A Sudene possuía, ainda, muito poder político e apoio 
social, dada a urgência do projeto que comandava. 

A redemocratização traz novo fôlego ao desenvolvimentismo. No ano de 1986, as 
receitas das autarquias aumentam. O somatório das receitas totais das autarquias dispara, e a 
participação relativa da Sudene, no total de receitas, diminui. No entanto, o fôlego renovado dura 
pouco, e não é suficiente para vencer o discurso neoliberal, que via na presença do Estado na 
economia a razão da crise da primeira metade da década. Assim, a ideologia neoliberal foi se 
tornando dominante e, a partir de 1987, as receitas das autarquias passam a contabilizar perdas.  
Em 1989, se inicia o processo de extinção de Sudesul e Sudeco, o que ocorreu efetivamente em 
1990. A Sudam e a Sudene vieram a ser extintas apenas em 2001, pela Medida Provisória n.º 
2.146‑001. E, desse modo, as políticas de desenvolvimento local vieram a substituir o 
desenvolvimento regional, na ingênua esperança de que a capacidade endógena de cada 
localidade – derivada da força de vontade dos agentes empreendedores – fosse suficiente para 
promover o desenvolvimento harmônico de todo o Brasil. 
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Anexo 1 – Trajetória das receitas orçamentárias destinadas às 

autarquias no período 1970–1989 
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