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O SUBDESENVOLVIMENTO REGIONAL NO SUL DO BRASIL
INTRODUÇÃO

Esta pesquisa analisa a espacialidade do subdesenvolvimento regional no Sul do Brasil. Nessa pesquisa estão

previstas duas fases: a primeira, será de coleta dos dados e a formação do indicador de desenvolvimento

regional. A segunda fase ocorrerá junto aos agentes econômicos (públicos e privados) e instituições envolvidas

com os mecanismos de governança da Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

CONCLUSÃO

Figura 1: Desenvolvimento humano dos municípios 

da região Sul  em relação ao Brasil – 2000 e 2010.

DESENVOLVIMENTO

Entre 2000 e 2010, em relação à média brasileira, a

Região Sul foi hábil nos ganhos relativos ao

crescimento econômico, mas ficou atrás no quesito

condições de vida (Figura 1). É certo que as

melhorias em termos de emprego e renda tendem a

fortalecer a longevidade, pois garante às famílias

melhores vias de acesso às condições de vida

material, porém os ganhos se perdem em longo

prazo se não houver melhorias na produtividade

que só são garantidas com condições de vida e

níveis educacionais de qualidade mais elevados.

Raiher e Ferrera de Lima (2014) constataram que

entre 1999 e 2008 na Região Sul do Brasil, a

relação entre o produto e o emprego mantiveram-se

constantes e os ganhos de produção por

trabalhador não tiveram avanços significativos no

caráter intrarregional. Ou seja, não houve ganhos

de produto em relação ao nível de emprego gerado,

demonstrando que a produtividade per capita num

conjunto de municípios do Sul do Brasil foram

estáveis.

Na Região Sul do Brasil, na comparação com a média

do Brasil, a maioria dos municípios que estão na faixa

de círculo vicioso ou tendendo ao crescimento estão

na área de abrangência da faixa de fronteira do

Mercosul. A diminuição das disparidades

socioeconômicas na Região Sul do Brasil depende dos

fatores endógenos, ou seja, as mudanças

socioeconômicas que ocorrem no ambiente interno da

região. Os fatores endógenos são as mudanças que

ocorrem no ambiente intraregional em relação aos

territórios vizinhos ou até além das suas fronteiras. A

ação dos fatores endógenos pode ser percebida a

partir do comportamento de variáveis econômicas e

sociais. Ou seja, ao longo do tempo, o movimento da

população, dos investimentos em capital humano, da

criação de postos de trabalho, da expansão do

Produto Interno Bruto e as melhorias nas condições de

vida indicam o quanto as regiões tem melhorado seu

grau de desenvolvimento e indicam o estágio em que

se encontram em relação ao espaço no seu entorno.

Na sequencia, são apresentados indicadores sociais e

econômicos que buscam captar o grau de

desenvolvimento regional do Sul do Brasil a partir de

variáveis que representam tanto avanços no capital

humano quanto no aspecto puramente econômico.
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