
Adriana Melo Alves 
Secretaria de Desenvolvimento Regional  

Ministério da Integração Nacional 



Observatório do Desenvolvimento Regional  

 POR QUE CONSTRUIR? 
Para:  
1) Apoiar as decisões, monitoramento e avaliação do desempenho da PNDR 

É fundamental a construção de mecanismos de monitoramento e avaliação que promovam aprendizado, transparência e 
responsabilização pela implementação das políticas públicas 

2) Apoiar pesquisas e estudos sobre a dinâmica regional brasileira 
Carência no Brasil de bases de dados organizadas sobre a dinâmica regional  

  
A QUE SE PROPÕE A PNDR? 
1. Sustentar e acelerar a trajetória de reversão das desigualdades inter e intra regionais valorizando os recursos endógenos e as 

especificidades culturais, sociais, econômicas e ambientais  
2. Criar condições de acesso mais justo e equilibrado aos bens e serviços públicos no território brasileiro, reduzindo as 

desigualdades de oportunidades vinculadas ao local de nascimento e moradia 
 
 
 
 
 
 



Para reduzir as desigualdades regionais, é preciso:  

 Crescer acima de média nacional / regional (PIB e/ou renda per capita) 

 Ampliar o acesso a serviços (saúde, moradia, água, esgoto, telecomunicações, cultura e lazer) 

 Refrear processos migratórios  

 Promover mudança estrutural no tecido produtivo (inovação, agregação de valor,  produtividade, formalidade)  

 Crescer de maneira harmônica (distribuição espacial – polos espraiando desenvolvimento) 

 Crescer distribuindo renda e reduzindo a pobreza e a vulnerabilidade social 

 Melhorar os níveis educacionais  

 Melhorar a relação com o meio ambiente 

 Distribuir de maneira equitativa a infraestrutura no território 

 

• POLÍTICA TRANSVERSAL POR NATUREZA, POSSUINDO UM DUPLO DESAFIO 

 

 

 

 

 

 



Observatório do Desenvolvimento Regional  

Áreas Temáticas 

 

 Economia 

 Social Demografia 

  Acesso a Serviços 

 Estrutura Produtiva 

 Educação  
Fontes: Censo IBGE, PINTEC, RAIS, 

INDE, ANAC, DNIT, BC, 
GeoCAPES, MCTI, INEP, 

DATASUS, BNDES, BB, BNB, 
BASA, SOF, IPEA etc  

 

 

 

 Ciência, Tecnologia e 
Inovação 

 Infraestrutura 

 Rede de Cidades 

 Financiamento do 
Desenvolvimento Regional 

 

(Tipologias) 

 Tipologia - Elegibilidade  

 

 

 

 

 

 



Insumos, Produtos e Impactos: um modelo 

 

 

 

 

 

 

 
  
Investimentos e ações para: 
1. Acelerar a Taxa de Crescimento 
2. Ampliar  a oferta de  Serviços Básicos 
3. Ampliar a oferta e a  qualidade da educação 
4. Gerar emprego de qualidade e renda para a 

população abaixo dos níveis de pobreza e 
com vulnerabilidade Social  

 
 

INSUMOS 

 
 

1. Crescimento do  PIB acima da média nacional 
/ regional 

2.  Crescimento da Renda domiciliar 
proporcionalmente maior nos extratos mais 
baixos de renda 

3. Migração Reduzida e  ou Estabilizada 
4. Acesso os serviços básicos ampliado 
5.  Pobreza e vulnerabilidade social reduzida 

 
 

PRODUTOS 

Índice de Desigualdade 
Regional 

 
 
 
 
 
 
1. Gini   e/ou theil  da renda domiciliar inter e intra 

regional 
2. Taxa de migração inter e intra regional 
3. Gini   e/ou theil  da renda percapita inter e intra 

regional 
4.  Gini   e/ou theil  do Índice de Desenv. Educacional  

inter e intra regional 
5. Gini   e/ou theil  do Índice de acesso a serviços básicos  
6. Gini e/ou Theil do Índice de Vulnerabilidade Social 
 
 
 
 
  

 

IMPACTOS  

Reduzir as 
Desigualdades 

Regionais  

OBJETIVO 
GERAL  

EFETIVIDADE  

EFICIÊNCIA  

EFICÁCIA  



 

Conjunto de Indicadores 

180 já disponíveis 



 



 



 



 



Regiões Programa 











Mapa Temático 

PIB do Setor de Agropecuária no Nordeste e Tocantins 



 



 



 



 



Análise Evolutiva 

Financiamento do BNDES – Agropecuária e Pesca 



 



 



 



 



 



Análise Comparativa 

Taxa de Acesso à Rede Geral de Esgoto no Semiárido Brasileiro 



 



 



 



 



Análise Comparativa 



Análise Comparativa 



Gráficos Pré-Formatados 



Mapas de Calor 

Empreendimentos do PAC em Petróleo e Gás 



 



 



Ferramentas de Desenho 

Buffer- Usina Hidrelétrica de Belo Monte 



 



 



 



Ferramentas de Desenho 

Desenho Livre 



 



 



Obrigada! 

 
ADRIANA MELO ALVES                                             

Diretora de Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional 

Secretaria de Desenvolvimento Regional - MI 

adriana.alves@integracao.gov.br   

 

http://odr.integracao.gov.br/ 


