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Resumo

Os anos de 1980 conferiram-se um importante marco institucional para a definição do papel do 
Estado nas políticas territoriais. A promulgação da Constituição Federal de 1988 foi um dos 
eventos mais importantes, quiçá o mais significativo para uma nova postura governamental no 
planejamento e no ordenamento do território. Após 20 anos de experiência de descentralização 
política brasileira, é propício discutir como os governos dos estados federativos se comportam em 
relação às políticas territoriais. A descentralização brasileira não obteve respostas homogêneas 
em todo o país, devido às especificidades existentes, que, em parte, é resultado de um país com 
dimensões continentais e caracterizado por diferenças existentes, em termos históricos, culturais, 
demográficos, bem como da própria organização institucional interna. Considerando estes fatos, 
importa salientar, a obrigatoriedade do Plano Plurianual - PPA, que é o primeiro instrumento do 
planejamento dos estados, segundo norma constitucional, com a finalidade de instituir 
regionalmente as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Dentro desse contexto, 
bem mais amplo, a questão central deste artigo é: quais as estratégias de intervenção territorial 
elaboradas pelo governo estadual, tendo em vista o planejamento regional. O território, objeto de 
investigação, é o Estado da Bahia, que historicamente tem sua espacialização marcada por 
disparidades regionais e formação de ilhas de crescimento. Para maior clareza da discussão do 
tema proposto este artigo organiza-se em três partes, além da introdução.  A primeira refere-se 
aos materiais e métodos que orientaram a produção deste artigo. A segunda trata de uma dupla e 
complementar abordagem contextual; a primeira enfoca a representatividade da Constituição 
Federal de 1988 no que tange à descentralização política brasileira; a segunda refere-se à 
emergência das políticas territoriais no contexto da descentralização política. A terceira, são 
focalizadas as políticas territoriais e seus desdobramentos no modelo de desenvolvimento 
regional para o estado da Bahia no período de 2000-2003.  



1 Introdução

A geografia enquanto disciplina acadêmica e ciência possui a complexa tarefa de 

compreender a dinâmica espacial tendo em vista a multidimensionalidade dos processos 

envolvidos na produção e organização do espaço, o que suscita uma diversidade de temas para a 

agenda de pesquisa geográfica.  Se os processos que regem a produção do espaço têm caráter 

multidimensional, da mesma forma as propostas que buscam compreendê-los devem ser. Desta 

forma, há necessidade de romper com os reducionismos que buscam impor uma explicação 

consensual sobre os eventos recentes e a dinâmica espacial. Ir além da suposição de que a 

globalização e a evolução das técnicas são os únicos elementos necessários para a compreensão 

da realidade espacial é uma atribuição que se impõe para o geógrafo na atualidade. 

Nesta perspectiva, uma proposta teórico-metodológica para a Geografia é a de 

compreender esta realidade através de uma abordagem política e institucional, tendo como 

dimensão espacial o território, base material e simbólica da sociedade, e a política como 

expressão e modo dos conflitos espaciais (CASTRO, 2005). A promulgação da Constituição 

Federal de 1988, contexto político no qual se analisa os Planos Plurianuais, nesse artigo, encerrou 

mudanças significativas na estrutura política e institucional do país, afetando todos os níveis 

governamentais, em suas respectivas escalas. O período de descentralização política brasileira, 

iniciado após esta Constituição, possibilitou uma redistribuição do poder público-administrativo, 

que outrora se concentrava na esfera do governo federal. A partir daquele momento os governos 

subnacionais puderam definir suas diretrizes de planejamento e orçamento a partir dos Planos 

Plurianuais, primeiro instrumento do planejamento da ação governamental, que estabelece 

prioridades para o uso dos recursos financeiro, segundo norma constitucional. 

Além disso e por conta disso, este instrumento, instituído pelas novas regras do jogo

constitucional tem um rebatimento direto na organização espacial, pois o espaço, concordando 

com Castro (2005) é uma instância inescapável aos interesses políticos. Nessa direção a pergunta 

é: qual o papel da Geografia no estudo das novas regras do planejamento regional? Sem pretender 

esgotar a questão destaca-se uma tripla resposta. A primeira que a Geografia deva oferecer um 

instrumental metodológico para direcionar ações que contribuam na organização dos múltiplos 

interesses que envolvem Estado, sociedade civil e o espaço. A segunda que a geografia tem a 

imprescindível função de analisar os processos sócio-econômicos e sócio-políticos que, 



historicamente, tem definido a organização do espaço para que estes não caiam no ostracismo e, a 

terceira é apontar caminhos para a construção de um cenário analítico e propositivo que venha a 

contrapor a tendência nefasta de perda de memória das políticas públicas e do planejamento 

regional, fato que tem agravado os conflitos entre as ações do Estado e os anseios e necessidades 

da sociedade. 

A partir disso a questão central desse artigo é: Qual o modelo de desenvolvimento 

regional o Estado tem elaborado no contexto da descentralização política e da globalização a 

partir dos Planos Plurianuais? O território, objeto de investigação, é o estado baiano, que 

historicamente tem sua espacialização marcada por desequilíbrios e desigualdades regionais, 

formação de ilhas de crescimento econômico ou como são denominadas por Castro (2000) ilhas 

de tecnologia e uma tênue integração urbano-regional.  Considerando isto, o objetivo é 

compreender as políticas de intervenção territorial para a construção regional do Estado da Bahia 

no período de 2000-2003. Para a discussão teórico-metodológica priorizou-se como marco 

contextual a descentralização política no que tange a sua influência no papel dos governos 

subnacionais na elaboração de políticas de planejamento e desenvolvimento territorial. A 

visualização das etapas realizadas na metodologia pode ser observada no item materiais e 

métodos, a seguir. Priorizar a descentralização política, como um marco temporal para a 

abordagem metodológica, é ir além dos grandes modelos explicativos nos quais os agentes 

hegemônicos corporativo monopolizam a cena da produção do território, valorizando o Estado 

enquanto uma importante organização política e institucional formal que se destaca na definição 

dos caminhos políticos, econômicos e sociais de um determinado território. 

Para maior clareza da discussão do tema proposto este artigo organiza-se em três 

partes, além da introdução.  A primeira refere-se aos materiais e métodos que orientaram a 

produção deste artigo. A segunda trata de uma dupla e complementar abordagem contextual; a 

primeira enfoca a representatividade da Constituição Federal de 1988 no que tange à 

descentralização política brasileira; a segunda refere-se à emergência das políticas territoriais 

no contexto da descentralização política. A terceira, são focalizadas as políticas territoriais e 

seus desdobramentos no modelo de desenvolvimento regional para o estado da Bahia no 

período de 2000-2003.  



2 Materiais e métodos

A metodologia aqui apresentada para o estudo do modelo de desenvolvimento 

regional da Bahia pode ser vista esquematicamente através do fluxograma metodológico 

(figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma Metodológico

O primeiro passo para o estudo foi a definição do Plano Plurianual de 2000-2003. Este 

plano foi selecionado por ter sido o primeiro elaborado após as inovações no processo de 

planejamento e orçamento, em decorrência do Decreto Federal nº. 2.829/98. Esse marco é 

importante visto que até aquele momento o Plano Plurianual era regulado apenas pelo disposto no 

Art. 156 parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988 onde se lê:

A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma, 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada.

O fato é que após 10 anos que o Plano Plurianual foi instituído como principal 

instrumento de planejamento e orçamento governamental é que o mesmo recebeu normas e 



diretrizes para sua elaboração e execução. Dentre as normas, esta o uso de programas para o 

gerenciamento das tarefas governamentais, que expressam claramente as estratégias que regem o 

desenvolvimento regional. Identificar as estratégias e perceber de que forma as mesmas 

interferem no modelo de desenvolvimento foi o segundo procedimento realizado. Tal fato 

permitiu compreender sistematicamente as ações do governo e uma melhor estruturação da 

metodologia. O terceiro passo foi a análise do modelo de desenvolvimento regional articulando 

com a base teórica. Por fim, mas sempre de forma articulada, ressaltou-se a estrutura do PPA, 

destacando sua regionalização, a partir dos eixos de desenvolvimento e dos programas espaciais, 

os quais expressam as tendências e objetivos dos que nortearam o modelo de desenvolvimento 

regional do Estado da Bahia.  Para tanto priorizou-se os argumentos presentes no capítulo do

documento denominado “Visão do Futuro” que expressa a as prioridades do governo baiano para 

o século XXI.

3. A descentralização política e as políticas territoriais

Situar a discussão das políticas territoriais no contexto da descentralização política, 

promovida pela Constituição Federal de 1988, não representa apenas a valorização de um marco 

institucional como um divisor de águas no estabelecimento de novas estratégias de planejamento 

para o território, mas uma oportunidade para suscitar provocações sobre as questões que envolve 

Estado e território. Não se pretende, contudo, pormenorizar a ação dos agentes hegemônicos que 

faz da regulação do território uma ação cada vez mais híbrida, concordando com as palavras de 

Antas Jr. (2005), mas deseja-se tratar o Estado enquanto uma importante organização 

institucional formal que se destaca na produção territorial.

3.1 A descentralização política no contexto da Constituição Federal de 1988

O longo período sucessivo de governos militares (1964-1985) centralizou as decisões 

política, econômicas, jurídicas no poder do Estado. Embora houvesse algumas fagulhas de 

autonomia municipal e estadual, estas foram insuficientes para caracterizar uma política 



territorial descentralizada. Este modelo de gerenciamento que se prolongou durante ininterruptos 

vinte anos teve sua decadência a partir das turbulências econômicas, merecendo destaque a crise 

do petróleo na década de 1970 e a instabilidade dos anos 80 refletida na crise fiscal, no 

esgotamento do modelo de substituição de importações, bem como na aceleração inflacionária e 

déficit no balanço de pagamento (VELLOSO, 1995). Como conseqüência desses fatos, suscitou a 

necessidade de redefinir o papel institucional do Estado no âmbito social, econômico e no 

planejamento do território. 

A Constituição Federal de 1988, que completa 20 anos, é um divisor de águas na 

redefinição das novas regras do jogo político e na chamada redemocratização brasileira e trouxe 

algumas novas esperanças e práticas de planejamento. Embora muitas ações de planejamento das 

esferas subnacionais estejam nos limites das normas federais é inegável que as mesmas passaram 

a ter um maior grau de autonomia e a possibilidade de elaborarem políticas territoriais voltadas as 

especificidades regionais.   

A nova constituição também marcou a descentralização política brasileira. Esta 

descentralização política significou a redistribuição do poder político, que conferiu autonomia 

aos Estados e Municípios, o que pode ser observado no Art. 18 da Constituição.

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Diante disso é oportuno discutir como os governos das esferas subnacionais,

especialmente, os Estados, se comportam em relação às políticas territoriais. Factualmente, a 

descentralização brasileira não obteve respostas homogêneas em todo o país, devido às 

especificidades existentes, que, em parte, é resultado de um país com dimensões continentais e 

caracterizado por diferenças existentes em termos históricos, culturais, demográficos bem como 

da própria organização institucional interna. Concordando com Fonseca (2005), Blumm (1999) e 

Arretche (1996), são essas as principais diferenças que respondem o porquê nem todos os 

arranjos institucionais são eficazes para proporcionar o desenvolvimento equilibrado do território. 

Em linhas gerais, no Brasil, têm-se, mais claramente, duas percepções sobre os efeitos da 

descentralização política. A primeira refere-se a uma visão otimista dos efeitos deste evento. 



Nesse enfoque, os autores reconhecem, com ressalvas, que a descentralização política, a partir da 

Constituição Federal de 1988, influenciou para que os governos, devido ao fortalecimento da sua 

autonomia, tivessem atitudes mais inovadoras na resolução dos problemas socioeconômicos e 

disparidades regionais do seu estado. As ressalvas feitas pelos autores são altamente pertinentes, 

pois é uma inverdade afirmar que a descentralização político-administrativa, por si só, determina 

a eficácia dos governos nas políticas territoriais. 

Essa condição depende, sobretudo, dos seguintes aspectos: da capacidade inovadora do 

governo na alocação de recursos; do estabelecimento de relações políticas mais horizontais e 

transparentes; do nível de organização da sociedade civil, da disponibilidade de serviços públicos 

mais eficientes.  Não se pretende negar que a fase pós ditatorial, abriu janelas para um modelo de 

política territorial mais democrático, flexível e, sobretudo descentralizador, conferindo às 

unidades federativas e municípios o direito de participar de modo mais incisivo das decisões 

políticas, administrativas e financeiras do seu território (VELLOSO, 1995). Contudo, destacando 

as contribuições de Arretche (1996 a/b), o que irá implicar no maior ou menor grau de 

democracia, participação política e, acrescenta-se, redução dos desequilíbrios regionais, não é 

simplesmente a ocorrência da descentralização, mas a natureza das instituições políticas, que 

devem ser compatíveis com os princípios democráticos e descentralizadores da nova 

Constituição. 

Em outras palavras, os princípios democráticos e distributivos estabelecidos em 1988, 

pela Constituição Federal, no tocante ao desenvolvimento territorial, só poderão ser efetivados na 

medida em que os governos subnacionais priorizem em suas agendas políticas ações que 

busquem uma maior integração do território – arena política de ação, Castro (2005) – a partir de 

investimentos descentralizados e eqüitativos. Fato que não ocorreu na Bahia, quando, na década 

de 1990, com o retorno do carlismo – corrente política liderada pelo ex-senador Antonio Carlos 

Magalhães e integrantes do seu grupo político – ao governo do Estado, prevaleceu o imperativo 

da competitividade e adoção de estratégias de desenvolvimento territorial fundamentadas em um 

modelo empresarial agressivo, fragmentado, em favor da valorização do capital e sob o alto custo 

da exclusão de uma parcela do território. Viu-se, desta forma o aprofundamento dos 

desequilíbrios regionais e o fortalecimento das ilhas de crescimento econômico orquestrados pela 

seletividade empresarial e agravados pela seletividade institucional, seletividade esta que pode 



ser conferidas através do estudo dos Planos Plurianuais elaborados entre os anos de 1991 e 2003 

pelo Estado da Bahia. 

3.2 As políticas territoriais no contexto da descentralização política

Antes e avançarmos na discussão sobre as políticas territoriais na Bahia e devido a 

complexidade em torno da idéia e discussão intelectual do território, visto seu caráter 

polissêmico, cabe, aqui, a definição do fundamento teórico-conceitual para a análise do território. 

Definiu-se, para fins deste artigo, o território como arena de ação política (CASTRO, 2005). 

Isso significa que, “o território é base material, quadro de vida e arena de disputa para alocações 

de recursos, o qual se constitui uma instância inescapável da política”. (ibidem, p. 129) e, 

também, uma condição imprescindível para o desenvolvimento dos programas governamentais. 

Nesse caso, é o território usado e apropriado pelo Estado, visando a sua afirmação.

Uma concepção sobre território que não pode escapar aos objetivos deste artigo é a de 

território usado, a qual foi tratada por Milton Santos nos seus últimos trabalhos. Nas palavras de 

Santos (2006a, p.14), “o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas; o território tem que ser entendido como território usado, não o território em 

si.” Essa idéia pode ser melhor compreendida quando Santos e Silveira (2001) no primeiro 

capítulo dedica-se à questão do uso do território e escreve:

O uso do território pode ser definido pela implantação de infra-
estruturas, para as quais estamos igualmente utilizando e denominação 
sistemas de engenharia, mas também pelo dinamismo da economia e da 
sociedade (p.21)

Nesta mesma idéia os autores explicitam que o uso do território conduz a sua produção e 

esta, por sua vez, é realizada por diferentes elementos, modos e setores.

São os movimentos da população, a distribuição da agricultura, da 
indústria e dos serviços, o arcabouço normativos, incluídas a legislação 
civil, fiscal e financeira, que, juntamente com o alcance e a extensão da 
cidadania, configuram as funções do novo espaço geográfico (p.21).



Além do uso do território e por conta disso, segundo Santos (2006b) o território é uma 

norma, mas também é normado. Uma maior clareza sobre esse par dialético é dada por Antas Jr., 

no seu livro Território e regulação, onde o autor esclarece que o território é uma norma, pois a 

configuração territorial conduz a uma forma de uso e fornece um referencial para a ação.  Por 

outro lado é cada vez mais normado, pois as formas do território e as técnicas a ele incorporadas 

demandam por normatizações constituindo, então, um par dialético (Antas Jr., 2005, p.53). Em 

outras palavras, quanto maior a complexidade da configuração territorial e os agentes que dele 

fazem uso maior a densidade normativa. E assim, no dizer Santos (2006b, p.230) “ o espaço é um 

regulador regulado”.

O que são as políticas territoriais senão a regulação do território pelo Estado, considerada 

as questões acima. Antes de qualquer coisa, não se pretende defender o Estado como o único 

agente na regulação do território, visto a emergência dos agentes hegemônicos corporativos e 

internacionais que impõe novas regras no uso do território. E mesmo porque, usando as palavras 

de Santos (2002, p.162), não é raro que as regras estabelecidas pelas empresas afetem mais que as 

regras criadas pelo Estado. No entanto, é inegável o papel do Estado na produção do território e 

nas normas para seu uso através do arbítrio constitucional, das leis e decretos por ele instituído. 

Dentre as políticas territoriais de escala regional está o Plano Plurianual, instituído pela atual 

Constituição, no Art. 165. 

Instrumento de planejamento e orçamento do governo federal que 
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

Embora o texto constitucional não mencione as unidades subnacionais, o PPA, desde 

então passou a ser, também, a principal linha indutora e promotora das diretrizes dos governos 

nas escalas estaduais e municipais. O fato dos Planos Plurianuais serem executados pelas escalas 

estaduais e municipais merece destaque, pois, durante os 20 anos anteriores (1964-1985), as 

políticas de planejamento no Brasil foram elaboradas de acordo com o regime político de 

ditadura militar, altamente conservador, centralizador e verticalizado, com objetivo de 

modernizar e aprofundar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, sem considerar, muitas 

vezes, as especificidades regionais e outras necessidades das unidades subnacionais. Como 



ressaltou Becker; Egler (1993), os planos elaborados pelos estados e regiões tiveram que se 

integrar ao projeto de integração territorial a partir da modernização e industrialização do país.

Nesta perspectiva, a questão é compreender o papel das políticas territoriais tuteladas pelo 

Estado no contexto da descentralização política. Sem titubear o primeiro papel das políticas 

territoriais é a promoção de um território menos desigual, mais justo e integrado nos seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais e ambientais. Para tanto é necessário que o Estado 

estabeleça em sua agenda um amplo compromisso com o desenvolvimento socioeconômico 

compartilhado territorialmente.  

Mas também é necessário que tais políticas assegurem a produção de vantagens 

competitivas para o desenvolvimento territorial. Tais vantagens, na compreensão de Porter (2001) 

são asseguradas através de um bom sistema educacional em todos os níveis; qualificação de mão-

de-obra; incentivos a centros de produção de pesquisa e tecnologia destinadas à produção de 

conhecimento científico; informatização tanto da máquina burocrática quanto das bases 

produtivas, como também a ampliação, diversificação e integração das redes infra-estruturais. 

Tais vantagens competitivas alicerçadas nos recursos organizacionais e informacionais, conforme 

ressaltou Fonseca (2005), constituem-se, atualmente, uma instância para o desenvolvimento 

socioeconômico do território, tornando-se um excelente meio para ações inovadoras e captação 

de recursos financeiros e humanos. 

Uma política territorial deve assegurar objetivos que vão além do de promover 

ecomicamente o território e, sendo assim, contemplar os aspectos sociopolíticos, os laços de 

coesão e projeto social, como também a identidade territorial para que o mesmo não esteja 

totalmente vulnerável as condições e fatores exógenos (SILVA, 2003). E, para tanto, é necessário 

um Estado que a conceba em sua dimensão holística.  

4 O Plano Plurianual e as políticas territoriais no Estado da Bahia 

Com o objetivo de compreender de que maneira as políticas territoriais definiram o 

modelo de desenvolvimento regional para a Bahia no quadriênio 2000-2003 serão seguidos os 

respectivos procedimentos. Em primeiro lugar elucidar de que forma o Plano Plurianual se 

relaciona com a regulação constitucional, quando, também, será ressaltada a estrutura do plano na 



intenção de compreender a sistematização que orienta a programação do governo neste Plano. 

Em segundo lugar busca-se identificar as estratégias, programas e objetivos governamentais que 

direcionaram o desenvolvimento territorial da Bahia para que sejam valorizadas as ações estatais 

sem, entretanto, excluir a influência das normas estabelecidas em escala global sob a natureza das 

estratégias políticas. 

4.1 O Plano Plurianual do Estado da Bahia e a regulação constitucional

Seguindo as instruções da Constituição Federal de 1988 o MOPE (Manual de Orçamento 

Público Estadual), elaborado em 1991 definiu o Plano Plurianual como o documento principal 

para a condução das ações governamentais. 

O Plano Plurianual refere-se ao primeiro instrumento do planejamento 
da ação governamental, segundo norma constitucional, sendo instituído 
pelo Poder Executivo do Estado, com a finalidade de estabelecer, de 
forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
despesas relativas aos programas de duração continuada (MOPE, 1991, 
p. 31).

Desde a promulgação da nova Constituição no Estado da Bahia foram elaborados cinco 

PPAs , quatro deles sob a administração de um mesmo grupo político, em um período 

ininterruptos de 15 anos, iniciado no ano de 1991, no qual o Estado da Bahia submeteu-se a um 

modelo específico de governo, calcado no carlismo, corrente política liderada pelo ex-Senador 

Antonio Carlos Magalhães e seguido por integrantes do seu grupo político. O PPA (1992-1995), 

no Governo Antonio Carlos Magalhães (1991- 1994); PPA (1996-1999), Governo Paulo Souto 

(1995-1998); PPA (2000-2003), Governo César Borges (1999-2002) e o PPA (2004-2007), 

Governo Paulo Souto (2003-2006), todos do PFL, atual Democratas.  O quinto plano, que está 

em execução, é o PPA (2008-2011) do Governo Jackes Wagner (2007-2010), do PT.  

A delimitação do plano analisado considerou as inovações no processo de planejamento e 

orçamento, em decorrência do Decreto Federal nº. 2.829/98, conforme exposto na metodologia. 

Dentre as novas diretrizes foram identificadas as seguintes: 



a) estruturação e desenvolvimento da ação governamental com base em programas;

b) identificação dos recursos totais e necessários para implementação dos programas;

c) discriminação por região e por município das metas físicas dos programas;

d) discriminação dos programas elaborados pelas esferas do Estado, se Poder executivo, Poder 
Legislativo e Poder Judiciário e qual o montante de recursos a ser disponibilizados por cada.

Para os fins específicos deste trabalho somente considerou-se os programas elaborados 

pelo Poder Executivo. De forma ampla, o plano estrutura-se a partir de estratégias de 

desenvolvimento, acompanhadas por macros objetivos que orientam a estrutura dos programas. O 

Plano Plurianual de 2000-2003 divide-se em quatro estratégias: Um salto na qualidade de vida 

dos baianos; Crescer desconcentrar e diversificar, uma estratégia de desenvolvimento 

equilibrado; Promover a expansão das bases produtivas; Aprofundar e consolidar a modernização 

do Estado. Estas estratégias subdividem-se em dezessete programas. Além desse, constam três 

“programas especiais”, que segundo o governo, foram assim definidos pela amplitude e 

diversidade de suas ações e são denominados como: Programa Faz Cidadão, Programa Sertão 

Forte e Programa Cidades Líderes. De forma breve os programas possuem os seguintes objetivos 

respectivamente: elevar os níveis de desenvolvimento dos 100 municípios com os mais baixos 

indicadores econômicos e sociais; desenvolver o Semi-árido, que representa cerca de 64% do 

território baiano e é sempre assolado pela seca; interiorizar o desenvolvimento a partir das 26 

maiores cidades do estado. Uma maior abordagem será feita sobre este programa, considerando 

sua representatividade no modelo de desenvolvimento adotado. Para a realização de todos esses 

programas a regionalização do estado ficou definida em oito eixos de desenvolvimento, conforme 

figura 2. 



Figura 2 - Eixos de Desenvolvimento e Cidades Líderes

Fonte: Elaborado por Cristiano Uzêda e Ângelo Moura com base no PPA 2000-2003

Se por um lado esta regionalização visa atender as diretrizes institucionais, não é menos 

verdade que elas seguem uma nova tendência da economia global em favorecer grandes 

corredores de circulação da produção como mais uma estratégia de propulsão à competitividade. 

Tendências estas que nortearam amplamente as ações governamentais neste plano. Tendo em 

vista a diversidade dos programas e as atribuições neles contidos no que tange a órgãos de 

execução, especificação dos recursos financeiros necessários para executar todos os programas e 

a clareza sobre a regionalização constatou-se que não é na estrutura onde estão os maiores 

problemas do plano, mas na seletividade que direcionam suas ações, as quais serão tratadas a 

seguir. Todas as estratégias mencionadas, os programas especiais e os eixos de desenvolvimento 

integram o capítulo do documento intitulado “Visão do Futuro”, a partir do qual foi possível 

identificar e compreender a tendência que sustenta o modelo de desenvolvimento regional.



4.2 O modelo de desenvolvimento regional: análise a partir do Plano Plurianual

O documento Bahia de Todos os Tempos: 500 Anos e Um Novo Ciclo de Prosperidade –

Um programa para a virada do milênio tem como discurso eminente para as políticas territoriais 

a necessidade de apropriar-se das “tendências globais” fundamentadas na modernização, 

tecnologia e competitividade, sobretudo. O fundamento para tal discurso está agregado a um 

processo iniciado nos anos de 1990 com a retomada do carlismo ao governo do estado.

O processo de construção dessa nova Bahia vem desde 1991, quando o 
governador Antonio Carlos Magalhães estabeleceu as bases e as 
condições para o novo ciclo de desenvolvimento do Estado, a partir de 
um consistente projeto de reorganização administrativa, saneamento 
financeiro, resgate da credibilidade pública e recuperação da capacidade 
de investimento. Foram, então, definidos os caminhos para a Bahia do 
futuro, com o planejamento e viabilização para o crescimento 
socioeconômico do Estado. (Plano Plurianual 2000-2003, p. 2)

Desenhou-se, na verdade, um modelo de desenvolvimento territorial, cuja lógica deve 

subordinar-se as tendências do mercado global. Observa-se que as tendências globais enfocadas 

no Plano são reproduzidas em cada um dos objetivos e programas apresentados ao longo do 

documento. O uso freqüente dessas “tendências” como base para o estabelecimento dos 

programas implica uma perspectiva subjacente de que o desenvolvimento do Estado depende, 

essencialmente, da adaptação da base econômica e das políticas regionais ao referido contexto da 

globalização econômica. 

O papel decisivo atribuído à competitividade para a construção da nova realidade do 

estado, sob o espectro da globalização, modernização tecnológica e da busca incessante da 

inserção competitiva dentro do circuito global da produção foi convertido no principal objetivo e 

estratégia do PPA, para a transformação da base econômica e o aumento da atratividade 

internacional para investimentos industriais. 

O processo de globalização, principal condutor das transformações em 
curso neste final de milênio, condiciona as alternativas de 
desenvolvimento da economia nacional nos próximos anos, impondo um 
modelo moderno, ágil, eficiente e competitivo, baseado em novas 
tecnologias e novas ferramentas de gestão. É nesse contexto que a Bahia 
deverá estabelecer suas estratégias de desenvolvimento, buscando sua 



inserção competitiva e irreversível no cenário da economia brasileira, 
dentro de uma visão ampla, aberta para o mundo e voltada para o futuro. 
(PPA 2000-2003, p.3)

Nesta perspectiva, o “Novo ciclo de prosperidade” caput deste documento, e que marcou 

o “futuro da Bahia” construiu sua base competitiva pautada num “poderoso sistema de incentivos 

financeiros” e na “criação de vantagens competitivas dinâmicas” para atração de indústrias (PPA 

2000-2003, p.4). Muito bem argumentado por Michael Porter, no seu livro A vantagem 

competitiva das nações, a política do governo, em diferentes níveis, afeta a vantagem territorial. 

O que também está muito bem argumentado é que esta influência pode ser tanto positiva quanto 

negativa e isto dependerá do grau de eficiência e da capacidade de criação de uma atmosfera 

inovadora.  Neste caso, o papel do governo não é criar uma ou atrair uma indústria competitiva, 

mas de criar condições territoriais que favoreçam a competitividade industrial e assim promover 

o desenvolvimento e mudanças na sua estrutura socioeconômica (PORTER, 2001).

Para tanto as ações do governo devem ser muito mais amplas do que as políticas de 

incentivos fiscais. Precisam equipar o território e, de forma equilibrada, na criação de centros de 

produção de ciência e tecnologia, de um bom sistema educacional e infra-estrutura logística. 

Fatores que, na Bahia, ainda continuam sendo inibidores para a competitividade industrial. 

Chama-se atenção para a questão industrial, considerando os objetivos do próprio plano, na 

medida em que o mesmo delimita que um dos pilares para a construção da “Bahia do futuro” está 

“alicerçada na modernização e ampliação do seu parque industrial, na atração e concretização de 

novos investimentos” o que o governo não mencionou é que esta modernização e ampliação 

deverá realizar-se a qualquer custo.

Um exemplo clássico e que o documento trata como a “principal tradução do êxito dessa 

política” (p.4) foi a instalação de uma unidade industrial da Ford, na cidade de Camaçari, em 

2001, atraída por amplos benefícios fiscais. Na verdade, os incentivos fiscais plasmaram a 

estratégia do governo de desconcentrar e diversificar a base produtiva da indústria baiana. 

As áreas de informática, eletrônica e telecomunicações também constituem 
objeto de ações especificas para a atração de investimentos, como o 
deferimento do ICMS na importação de componentes, partes e peças para a 
fabricação de produtos por empresas que se instalarem no distrito 
Industrial do ilhéus; crédito fiscal de 100% do valor do ICMS destacado na 



venda do produto; e redução para 7% da carga tributária para hardware  e 
software nas operações internas (PPA 2000-2003, p.5)

As concessões de incentivos fiscais avançam e no documento ainda consta o Programa de 

Incentivo ao comércio Exterior – Procomex, 

que financia em condições especiais até 8%  do valor das importações de 
montadoras e indústrias de veículos e autopeças, além de financiar as 
exportações para as novas industrias de mão de obra intensiva que 
destinem as produção ao exterior. (idem, p. 5)

Concordando com Silva; Fonseca (2008) esses programas de incentivos, de fato, 

asseguram a implantação de indústrias no interior do estado, fortalecendo a base industrial de 

cidades médias, mas, por outro lado não conseguiram reduzir os desequilíbrios regionais, resolver 

o “enigma baiano” da tênue integração urbano-regional, nem dinamizar centros urbanos nas 

regiões mais vulneráveis socioeconomicamente localizadas no semi-árido. 

Além disso, os investimentos em novos centros regionais, a exemplo do Pólo Calçadista 

no sudoeste da Bahia; fortalecimento dos investimentos em municípios já desenvolvidos como 

Barreiras, Paulo Afonso e Juazeiro na expectativa de criar novos pólos de desenvolvimentos tem 

ampliado a distância nos investimento nos centros urbanos. Entretanto, percebe-se que estas 

políticas são ainda frágeis para o desenvolvimento integrado do território e que, ao contrário dos 

objetivos estabelecidos pelo governo, as ilhas de crescimento econômico são fortalecidas e até 

mesmo criadas. Tal fato deve-se a conjugação dos Eixos de Desenvolvimento ao Programa 

Cidades Líderes. As cidades que integram tal programa exercem o papel de suporte urbano ao 

desenvolvimento regional, atuando como agente de fortalecimento dos Eixos de 

Desenvolvimento.  Neste caso e, concordando com Silva (2006), a implementação do programa 

Cidades Líderes têm tendência para a maximização dos desequilíbrios intra-regionais, visto que 

potencialmente favorecem a concentração de investimentos nas cidades mais dinâmicas da 

região. O que contribui para a seletividade espacial. São 26 cidades que têm a função de propagar 

o desenvolvimento para as totais 417! O quadro 2 mostra a distribuição das cidades líderes dentro 

dos oito eixos .

Tabela 1 – Distribuição das cidades líderes por eixos de desenvolvimento



Eixos de Desenvolvimento Nº. de municípios Nº. de cidades líderes

Eixo São Francisco 65 3

Eixo Chapada 82 3

Eixo Extremo Sul 21 4

Eixo Mata Atlântica 45 3

Eixo Grande Recôncavo 80 5

Eixo do Planalto 68 5

Eixo Nordeste 46 3

Eixo Metropolitano 10 0

Total 417 26

Fonte: PPA 2000-2003, elaboração da autora.

  Neste contexto, prevalecem a divisão, seleção e concentração de recursos financeiros a 

determinadas localidades, surgindo subespaços dotados de infra-estrutura tecnológicas e 

modernas, ou seja, focos de dinamismo que se diferenciam profundamente do seu entorno. É 

neste entorno que se aplicam os programas Faz Cidadão e Sertão Forte. E, segue-se uma ação 

polarizadora dos municípios mais desenvolvidos, acentuando, então, as ilhas de crescimento 

econômico. Para se ter uma idéia dessa concentração observou-se, a partir de dados do IBGE, que 

na Bahia 25 cidades concentram 75% do PIB (Produto Interno Bruto) Estadual e apenas 5 cidades 

detém 50% do PIB! (SILVA, 2006). O Índice de Williamson, que calcula o desequilíbrio 

regional, demonstram a alta disparidade também entre as regiões, no caso desse índice, quanto 

mais próximo de zero menor os desequilíbrios (tabela 2)

Tabela 2 – Estao da Bahia

Índice de Williamson com base nas mesorregiões,

microrregiões e municípios – 1999-2002

Unidades espaciais Índice de Williamson

1999 2002

Mesorregiões Geográficas 0,635 0,600

Microrregiões geográficas 0,597 0,697

Municipios 2,304 2,930

Fonte: SILVA (2006), com base em dados do IBGE, 2005



Constata-se, a partir dos dados, que os desequilíbrios os números crescem na proporção 

que diminui a escala geográfica, demonstrando, mais uma vez, uma fraca integração urbano-

regional. Os desequilíbrios intermunicipais na Bahia estão muito acima dos desequilíbrios 

intermunicipais no Brasil. Para fins comparativos enquanto na escala nacional o índice é de 

0,839, na Bahia o mesmo chega a  2,304, tomando como base o ano de 1999.  Finalizando esta 

discussão, avalia-se que a política de desenvolvimento regional do Estado da Bahia tem por base 

o modelo de gerenciamento pautado nos moldes empreendedores e modernizadores, com vistas 

na criação de elementos competitivos permitindo o fortalecimento das ilhas de crescimentos. 

Quer dizer, a potencialização dos espaços mais produtivos, investindo na infra-estrutura técnica, 

científica, informacional de núcleos urbanos que possuem localização estratégicas, denominados 

de espaços ganhadores, a exemplos dos territórios de Juazeiro, Porto Seguro, Barreiras e Feira de 

Santana entre outros que compõem, inclusive, o programa Cidades Líderes. Em contrapartida, os 

espaços do seu entorno são pouco beneficiados social e economicamente, aumentando a 

disparidade entre estes espaços “perdedores” e aqueles territórios ganhadores, significando o 

crescimento de determinador espaços em detrimento há estagnação de outros.

Há evidências de uma expressiva seletividade institucional que irá reforçar a incontestável 

a ação seletiva dos agentes capitalistas, no que tange ao modelo de desenvolvimento regional. 

Desta forma, e concordando com Silva (2008) há urgência da definição de políticas para o 

desenvolvimento regional que tenham caráter sócio-territorial, ultrapassando estratégias 

centralizadas e setorializadas.  Uma alternativa para maior equidade na construção regional da 

Bahia é a ampliação do número de cidades líderes e estratégicas, favorecendo o desempenho 

regional e o fortalecimento das microrregiões, contribuindo para um verdadeiro sistema de 

regiões integradas.

Considerações finais

É possível avaliar que o Estado interfere no modelo de desenvolvimento regional. 

Percebeu-se ao longo do estudo e a partir das contribuições teóricas de diversos autores que estar-

se longe do fim do Estado, na verdade o momento presente aponta para a necessidade de 



reestruturação de sua base administrativa e redefinição do seu papel no tocante ao gerenciamento 

da construção regional. Neste sentido, o Plano Plurianual representa um instrumento para 

compreender as estratégias do Estado para a geografia da Bahia. Aferiu-se que o Estado da Bahia 

adota um modelo de desenvolvimento regional seletivo, seguindo as tendências da economia 

global e contribuindo para o fortalecimento das ilhas de crescimento, tais como Juazeiro, 

Barreiras, Porto seguro, Vitória da Conquista. 

Através do estudo do PPA observa-se a importância que o Estado, ainda hoje possui, 

através das políticas de incentivos fiscais para a atração de indústrias; diversificação da produção 

no interior do estado, por exemplo.  Entretanto, percebe-se a necessidade de ajustes nos 

programas governamentais referente ao modelo de desenvolvimento regional para a Bahia, que 

apesar dos objetivos de amenizar os desequilíbrios regionais, contraditoriamente, reforçam a 

construção de um verdadeiro arquipélago.  Finalizando, ressalta-se a necessidade de outras 

reflexões sobre as políticas territoriais da Bahia, no sentido de construir um território com regiões 

mais equitativamente desenvolvimento e fortalecer a integração urbano-regional. 

Atualmente o modelo de desenvolvimento regional, a partir do Plano Plurianual 2008-

2011 propõe novas estratégias para a construção regional, baseada nos territórios de identidade, 

que é uma proposta dos territórios rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. È uma 

política regional com bases territoriais que estar em fase embrionária mas por isso e por conta 

disso merece atenção acadêmica e científica. 

Para finalizar, mas já sugerindo a emergência de novos debates, destacamos os principais 

resultados alcançados:

 As principais políticas territoriais do governo do Estado da Bahia no quadriênio 

2000/2003 foram os Eixos de Desenvolvimento, considerados como grandes corredores de 

circulação da economia local, regional, nacional e global. 

 Ao priorizar os corredores de circulação e definir cidades estratégicas ou “ilhas de 

desenvolvimento” um modelo de gestão setorial e centralizador têm comprometido a integração 

das sub-regiões baianas e favorecido aos desequilíbrios regionais

 Por fim, ratificou-se, a partir da análise sobre o papel do governo nas políticas 

territoriais para o equilíbrio regional quão íntima é a relação entre política e território. 
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