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O Desenvolvimento regional 
• As regiões estão inseridas num contexto maior, de divisão 

nacional do trabalho.  
• Esta divisão envolve um fluxo de produtos e recursos. Uma 

região que compra mais do que vende de forma 
sistemática, perde recursos e capacidade de definir 
autonomamente os seus destinos.  

• Assim como um indivíduo, os territórios só se desenvolvem 
quando tomam consciência das oportunidades reais 
abertas à frente. 

• E o ponto de partida é “se olhar”. O que eu sou? O que eu 
sei fazer? O que os demais territórios demandam de mim? 
Como eles disputam comigo nas minhas áreas de 
especialização? Como posso explorar minhas forças e as 
oportunidades abertas, superando minhas fraquezas e as 
ameaças? … Sim, é a FOFA. 



Solidariedade e Sustentabilidade 
• Para que um território tome sua história em suas mãos, ele 

precisa mobilizar todo o excedente disponível 
internamente e aplicá-lo na mesma direção.  

• Como pode fazer isto? Se tomar a direção que interesse, 
senão a todos, pelo menos à maioria. E que esta direção 
contemple os interesses da maioria por um longo tempo.  

• Estamos dizendo que é preciso contemplar: 
• 1) os interesses (imediatos e de longo prazo) dos que 

controlam os recursos disponíveis para o investimento, 
garantindo ganhos econômicos 

• 2) os interesses de toda a sociedade (imediatos e no longo 
prazo) ou não haverá solidariedade e o desenvolvimento se 
mostrará insustentável no plano da inclusão social 



Convergência e Antagonismo 

• Sobre que base podemos construir a 
solidariedade interna (de trabalhadores, 
empresários das mais distintas áreas, 
lideranças políticas, etc.) e, simultaneamente, 
fidelizar clientes e superar concorrentes 
externos  no curto e no longo prazo? 

• DESCOBRINDO O QUE NOS MOVE 
COLETIVAMENTE, O QUE NOS GARANTE O 
SUSTENTO ENQUANTO TERRITÓRIO 



Classificando as atividades 

• Existem dois tipos básicos de atividade produtiva 
num território: as atividades propulsivas e as 
atividades reflexas.  

• O que nos interessa, em primeiro lugar, são as 
atividades propulsivas.  

• 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”. 
 



Propulsão X Reflexo 
• As atividades reflexas são as atividades que são 

sustentadas pela renda básica. São os serviços e 
produtos que atendem as demandas locais do 
receptores da renda básica.  

• 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. 



Como identificar as atividades 
propulsivas?  

• O principal indicador de que um bem qualquer é 
produzido para a venda externa é o grau relativo 
de “dedicação” dos agentes internos a cada 
atividade. 

• Se a percentagem dos ocupados numa dada 
atividade na região “x” é muito maior do que a 
percentagem dos ocupados na mesma atividade 
na macro-região de referência (da qual a região 
“x” faz parte) é muito provável que o bem esteja 
sendo produzido para consumo externo. 



Exportação, Ocupação e  
Quociente Locacional 

• A medida de exportação é, pois, a medida de especialização, e ela 
se assenta sobre dados da distribuição relativa do 
emprego/ocupação. 

• A medida referida anteriormente foi denominada Quociente 
Locacional, usualmente referido como “QL”. Sua expressão formal é: 

 

 
 

Número de Trabalhadores Ocupados no setor Y na Região X 
    __________________________________________________ 
              Número de Trabalhadores Ocupados na Região X   

QL = ___________________________________________________________ 

 
       Número de Trabalhadores Ocupados no setor Y na Macro-Região 
  _________________________________________________ 
    Número de Trabalhadores Ocupados na Macro-Região  



O Papel das Cadeias  
Produtivas e de Serviços (1) 

• Contdo, não basta tomar os QLs das atividades isoladas, 
contudo. É preciso identificar as cadeias produtivas e seu 
QL regional 

• O QUE É UMA CADEIA PRODUTIVA? ... Uma cadeia 
produtiva é um conjunto de atividades ligadas entre si 
como elos de uma corrente. A produção de calçados é 
apenas um dos inúmeros elos de uma cadeia muito longa: a 
“indústria coureiro-calçadista”.  

• Esta cadeia envolve desde a pecuária bovina e o 
processamento do couro até a venda do sapato no varejo. 
Entre os elos “couro” e “varejo”, há uma infinidade de elos 
intermediários, envolvendo a produção de saltos de 
madeira e borracha, de colas e adesivos, pregos e taxas, 
caixas de papelão e sacolas, bem como os mais diversos 
serviços de design, financiamento, comercialização, 
transporte, etc. 



O Papel das Cadeias  
Produtivas e de Serviços (2) 

• Ora, todo o território conta, em seu interior, com 
POUCAS atividades organizadas em cadeias 
propulsivas.  

• As atividades mais encadeadas no próprio território 
são, via de regra, aquelas nas quais o território 
apresenta maior grau de especialização.  

• E as atividades nas quais o território é mais 
especializado são, via de regra, aquelas nas quais ele 
apresenta maior competitividade e que 
correspondem às atividades onde são produzidos os 
bens e serviços que “a região exporta”. 



Cadeias Produtivas e Gargalos  

• Quanto mais longa a cadeia, maior a chance de apresentar 
gargalos, e mais fácil é a hierarquização de investimentos 

• Quanto mais longa a cadeia, maior a multiplicação de toda 
e qualquer ação incidente sobre sua “ponta”: a venda do 
produto final.  

• Quais cadeias são as mais importantes?  
• As que empregam mais,  
• Cujo exedente fica na região,  
• Tem maior potencial de mercado nos diversos prazos 
• E que solicitam a internalização do maior número possível 

de elos 
• Que apresentam solidariedade e sinergia com outras 

cadeias propulsivas do território 
 



O Problema da Agregação de Valor no 
Território e da Diversificação 

• Usualmente, pretende-se que a agregação de 
valor seja uma questão de opção e planejamento. 
Mas não é tão simples. Há cadeias com elos 
estruturalmente curtos. Exemplos: Tabaco, Arroz 
e Soja 

• E há cadeias com elos longos e diversificados: a 
proteína animal é um bom exemplo. Ela é tratada 
como uma cadeia única justamente porque 
apresenta grande sinergia e solidariedade interna 
(congelados diversos), é muito mais empregadora  



Tipos de Cadeia Propulsiva e Reflexas 

• Existem três padrões de propulsão: G Propulsiva 
(Adm Pública), X Propulsiva (Bens Tradables) e TrS 
Propulsiva (Turismo) 

• As Reflexas são de dois tipos: Consumo Reflexa 
(Comércio a Varejo) e Genérico Reflexa 
(Comunicação) 

• Existem, ainda, cadeias multifunção, que se 
encontram no limbo entre as duas e que são tão 
mais reflexas quanto maior o território 
(Educação, Saúde, Construção Civil, etc.) 



Estrutura e Expressão Relativa do Governo 
(G Propulsiva) na Região Norte  

 



 



A Peculiaridade do Turismo e do Têxtil 
Vestuário na Região Norte 

 



Cadeias Multifunção 

 



Cadeias Reflexas (e Indeterminada) 

 


