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O Modelo Conceitual da Especialização 

Inteligente (S3)
 Especialização inteligente tem por base a ideia de que as regiões devem identificar 

uma série de domínios tecnológicos e de conhecimento, por intermédio de um 

processo de descoberta empreendedora, como fontes potenciais de vantagens 

competitivas e orientar suas políticas para a promoção da inovação em tais 

domínios (FORAY, DAVID & HALL, 2009).

 O conceito de especialização inteligente deve basear-se na boa governança e em 

um processo estratégico capaz de garantir a competitividade e as vantagens 

competitivas dos ativos do território (tangíveis e intangíveis) em um contexto 

global. 

 Em termos de política regional, o processo proposto pela Comissão Europeia para o 

período de 2014-2020 não é novo, mas sim representa uma reavaliação atualizada e 

melhorada da metodologia utilizada no desenvolvimento das Estratégias Regionais 

de Inovação (Regional Innovation Strategy – RIS) do período anterior (2007-2013). 
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Descrição Detalhada do Processo de S3

 Os elementos-chave que aparecem quando se trata da definição e implementação 

de estratégias de especialização inteligente, que todo formulador de política e ator 

participante do processo deve levar em conta são:

1. é um processo orientado pela participação de todos os setores da sociedade;

2. o conhecimento das competências, oportunidades e potencialidades regionais é 

fundamental como base para a estratégia;

3. o processo deve resultar em uma clara priorização de ações e medidas;

4. é fundamental a captação de recursos complementares para apoiar as ações 

propostas; e

5. é capital a definição e implementação de um sistema de monitoramento para 

atualizar regularmente a estratégia.



 Tendo em vista que especialização inteligente é um processo de formulação de 

políticas públicas, sua concepção e execução é mais bem compreendida mediante o 

desenvolvimento de um conjunto de etapas:

1. Análise do contexto regional e do potencial de inovação;

2. Criação de uma estrutura de governança robusta e inclusiva;

3. Produção de uma visão compartilhada sobre o futuro da região;

4. Seleção de um número limitado de prioridades para o desenvolvimento 

regional;

5. Estabelecimento de combinações políticas adequadas; e

6. Utilização de mecanismos de monitoramento e avaliação.
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Dinâmica Regional Recente no Brasil 2010-2016

 O estudo previu uma análise exploratória da dinâmica regional no Brasil tendo como 

base as Regiões Geográficas Intermediárias, cuja metodologia de delimitação se 

baseia na revalorização da dimensão regional, aqui tratada na perspectiva da rede 

urbana brasileira, o que constitui um ponto chave de manutenção da coesão 

territorial de grandes federações como o Brasil, notadamente em um cenário 

geopolítico pautado, nesse início de século, pela tensão existente entre as forças 

da globalização e aquelas alinhadas a projetos locais.

 As Regiões Geográficas Intermediárias organizam o território, articulando as Regiões 

Geográficas Imediatas por meio de um polo de hierarquia superior diferenciado a 

partir dos fluxos de gestão privado e público e da existência de funções urbanas de 

maior complexidade.

 Segundo a classificação do IBGE são 133 as Regiões Geográficas Intermediárias.



 Foi utilizada a Análise Territorial Multiescalar (ATM) para análise da dinâmica 

regional recente. 

 Tal análise baseia-se no pressuposto de que não é possível avaliar a situação de uma 

determinada unidade territorial, sem levar em conta os valores encontrados nas 

unidades vizinhas, considerando os distintos recortes espaciais em que está 

inserida.

 Tanto de um ponto de vista político, como na perspectiva das ciências sociais, 

contrastes e gradientes são muito mais ilustrativos do que valores absolutos. 

 Ademais, agregar e desagregar unidades territoriais torna possível ver como os 

valores locais se somam para formar contextos e posições regionais.



 Definido o recorte territorial das Regiões Intermediárias do IBGE, partiu-se para a 

aplicação da Análise Territorial Multiescalar (ATM) com o auxílio do programa de 

geoestatística Philcarto. 

 A ATM deve levar em conta, para cada entidade básica do Brasil - no estudo as 133 

Regiões Geográficas Intermediárias, três tipos de desvios (ou distância): um desvio 

do Brasil como um todo (chamado "macro");  um desvio em relação à unidade 

federativa  ao qual a região faz parte (a chamada "meso")  e um desvio de seus 

vizinhos imediatos (chamado de "micro").

 Estes desvios são calculados para um indicador estatístico que toma a forma de uma 

relação, por exemplo, Produto Interno Bruto per capita (PIB). 

 Para poder calcular este indicador, é necessário ter o PIB e a população de cada 

unidade espacial com os quais o programa executa as operações necessárias para a 

construção do indicador.



 No nível macro, calcular o desvio equivale ao cálculo da diferença entre PIB per capita 

de cada Região Intermediária e o PIB per capita do Brasil como um todo.

Uma diferença positiva expressa uma situação melhor do que a média do Brasil e uma 

diferença negativa traduz uma posição inferior em comparação com a média brasileira.

 No nível meso, calcular o desvio equivale ao cálculo da diferença entre o PIB per capita 

de cada Região Intermediária em relação ao PIB per capita da Unidade Federativa (UF) a 

que pertence. 

Uma diferença positiva expressa uma situação melhor do que a média da UF e uma diferença 

negativa traduz-se em um recuo em relação à média do Brasil.

 No nível micro, calcular o desvio equivale ao cálculo da diferença entre o valor do PIB 

per capita de cada Região Intermediária em relação ao mesmo indicador do conjunto das 

regiões intermediárias que têm um limite comum com a região em análise. 

 Uma diferença positiva expressa uma situação melhor que a média das regiões vizinhas e uma 

diferença negativa traduz uma posição inferior em comparação com a média brasileira.



Regiões Intermediárias: os 10 maiores indicadores na ATM em 

nível regional (micro) - 2010 2016

UF R. Intermediária 2010 UF R. Intermediária 2016

DF Distrito Federal 636,26 DF Distrito Federal 545,67

AM Manaus 421,61 AM Manaus 282,39

PA Marabá 289,79 BA Salvador 196,69

RJ Campos dos Goytacazes 248,80 CE Fortaleza 193,10

MG Belo Horizonte 213,96 PA Marabá 181,67

ES Vitória 210,89 MG Belo Horizonte 173,17

CE Fortaleza 208,75 ES Vitória 156,53

AP Macapá 205,02 PE Recife 147,06

BA Salvador 203,80 MT Sinop 146,52

RJ Macaé - Rio das Ostras - Cabo Frio 188,57 AP Macapá 146,03



Regiões Intermediárias: os 10 menores indicadores na ATM 

em nível regional (micro) - 2010 2016

UF R. Intermediária 2010 UF R. Intermediária 2016

CE Crateús 47,97 MG Varginha 55,54

RR Rorainópolis - Caracaraí 46,91 MG Governador Valadares 53,76

MG Montes Claros 46,24 CE Crateús 51,24

MG Governador Valadares 41,17 BA Paulo Afonso 51,22

MG Teófilo Otoni 37,74 AM Parintins 48,32

AM Parintins 34,97 MG Teófilo Otoni 45,64

AM Lábrea 30,14 PA Breves 42,61

PA Breves 29,36 AM Lábrea 37,59

GO Luziânia - Águas Lindas de

Goiás

29,06 GO Luziânia - Águas Lindas de Goiás 32,37

AM Tefé 21,92 AM Tefé 32,34



Sumário

O Modelo Conceitual da Especialização Inteligente (S3)

Descrição Detalhada do Desenho de um Processo de (S3)

Dinâmica Regional Recente no Brasil 2010-2016

Índice de Competitividade Regional (RCI)

RCI e a Nova Política de Desenvolvimento Regional

Seleção das Regiões Geográficas Intermediárias

Aplicação do Índice de Competitividade Regional



Índice de Competitividade Regional (RCI)

 Um dos índices de competitividade mais conhecidos é o Índice Global de 

Competitividade (GCI) do Fórum Econômico Mundial (WEF), que define 

competitividade nacional como o conjunto de instituições, políticas e fatores que 

determinam o nível de produtividade de um país. 

 A definição do WEF vincula a competitividade micro- (nível da empresa) à macro 

(nível do país).

 Entre os níveis micro e macro está o conceito de competitividade regional. Uma 

região não é uma simples agregação de empresas nem uma versão reduzida das 

nações.



 O presente trabalho adota a definição de competitividade regional que 

integre a perspectiva da firma e dos habitantes.

A competitividade regional pode ser definida como a capacidade de oferecer 

um ambiente atraente e sustentável para empresas e residentes viverem e 

trabalharem.

 Sustentável nesta definição não é usado no sentido puramente ecológico-

ambiental, mas no sentido da capacidade de uma região fornecer um 

ambiente atraente tanto a curto como a longo prazo.





 Uma discussão relevante na implementação da nova Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR), estabelecida pelo Decreto Nº 9.810, de 30 de 
maio de 2019, diz respeito a como identifica as regiões e/ou territórios que serão 
objeto de intervenção. 

 Para se buscar resposta à essa pergunta uma opção é verificar, no texto do Decreto 
que criou a política, como a questão região/território é tratada.

 Da leitura do Decreto sobressaem:

No Artigo 5º a Política estabelece, em nível macrorregional, as regiões Norte, Nordeste e 
Centro Oeste como prioritárias. Em nível sub-regional as áreas prioritárias são as faixas de 
fronteira, a região integrada de desenvolvimento e o semiárido (conforme definido pela 
SUDENE);

No Artigo 6º a Política estabelece que ademais das sub-regiões especiais a Política definirá 
tipologia referencial a partir de quadro geográfico de desigualdades regionais para definir 
espaços elegíveis e elencar as áreas prioritárias para sua atuação, que terá como referência 
os objetivos da Política (Artigo 3º).



 Tendo em vista o que define o Artigo 6º da Política, cabe uma releitura do seu 
Artigo 3º para verificar em que medida seus objetivos fazem uma indicação mais 
precisa sobre o que são “espaços elegíveis” e “áreas prioritárias para sua 
atuação”. 

 Considerando os quatro objetivos da nova PNDR, se depreende que as questões de 
natureza sócio econômicas estão presentes em todos, sendo relevante mencionar 
o terceiro que indica o estímulo a ganhos de produtividade e aumentos da 
competitividade regional.

 O processo de especialização inteligente deve “basear-se na boa governança e em 
um processo estratégico capaz de garantir a competitividade e as vantagens 
competitivas dos ativos do território (tangíveis e intangíveis) em um contexto 
global”. 

 O que fica evidente é a forte associação existente entre a especialização 
inteligente e a competitividade regional, sobretudo como o indicador para uma 
tomada de decisão mais racional sobre onde aplicar a especialização inteligente 
de maneira a obter resultados mais pragmáticos.
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RCI e a Nova Política de Desenvolvimento Regional

 Sobre a questão relativa a como o MDR poderá definir, com base em evidências, quais 
regiões/territórios serão mais significativos para a alocação de seus investimentos, uma 
possível resposta seria a disponibilidade no Brasil de um índice de competitividade 
regional, que pudesse ser aplicado às regiões intermediárias de forma a identificar quais 
são mais dinâmicas e que, portanto, possam vir a responder de forma mais positiva a 
investimentos em inovação.

 O Decreto da nova PNDR no Artigo 7º estabelece que o planejamento e a implementação 
das ações da Política observarão, preferencialmente, os seguintes eixos setoriais de 
intervenção:

I - desenvolvimento produtivo;

II - ciência, tecnologia e inovação;

III - educação e qualificação profissional;

IV - infraestrutura econômica e urbana;

V - desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais; e

VI - fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos.



 Ao se cotejar esses eixos setoriais de intervenção da nova PNDR com os 11 pilares 

adotados pela Comissão Europeia para a definição do RCI é possível identificar 

expressivas coincidências. 

 A proposta, então, é o desenvolvimento de um índice de competitividade para as 

regiões intermediárias do IBGE com o objetivo de identificar aquelas onde 

investimentos, sobretudo em inovação, possam fazer a diferença entre dinamismo e 

estagnação e entre desenvolvimento e retrocesso.
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Seleção das Regiões Geográficas Intermediárias

 Para a avaliação da viabilidade do Índice de Competitividade Regional no Brasil 
foram selecionadas vinte e três  (23) Regiões Geográficas Intermediárias, sendo 
vinte (20) resultantes da aplicação da Análise Territorial Multiescalar (ATM) nas três 
escalas (Macro, Meso e Micro) selecionando aquelas que estavam entre as dez 
primeiras em qualquer escala, exceto São Paulo, que devido às suas dimensões 
superlativas distorciam a amostra.

 Ao conjunto selecionado pela aplicação da ATM foram acrescidas três Regiões 
Geográficas Intermediárias definidas com base em critérios peculiares, são elas:

Altamira (PA), incluída pela experiência anterior de aplicação da especialização inteligente 
na produção e beneficiamento do cacau; e

Volta Redonda-Barra Mansa (RJ) e São José dos Campos (SP) selecionadas porque situam-se no 
vale do rio Paraíba do Sul entre as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão 
presentes várias instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, importante 
concentração de indústrias e por situarem-se na área de apoio logístico e produtivo às 
atividades de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural na Bacia de Santos (Pré-
sal).



Regiões Geográficas Intermediárias Selecionadas
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Aplicação do Índice de Competitividade Regional

 Para a construção de um índice de competitividade para as regiões intermediárias 

recorreu-se às bases de dados de acesso público com informações disponíveis em 

escala municipal. 

 Essa proposta é central para a questão das fontes de dados para sistemas de 

avaliação da realidade regional, por dois motivos: 

a carência de indicadores, dados e informações em nível regional, sendo necessário produzir 

agregações por meio da junção de unidades territoriais menores;

o dado bruto por município, além de permitir a agregação, possibilita a comparabilidade 

entre regiões já que partem todos da mesma unidade federativa, o município.

 O índice de competitividade regional para as regiões intermediárias foi calculado 

tendo por base indicadores para os Eixos Estratégicos definidos na nova PNDR:



 I - Desenvolvimento produtivo 

I.a - Valor do Financiamento Bancário por habitante (12/2016)

I.b - Participação Valor Adicionado pela Indústria no VAB Total (2016)

 II - Ciência, tecnologia e inovação;

II.a - Quantidade de depósitos de patentes (PI + MU) por 100.000 habitantes

II.b - Quantidade de registros de programa de computador por 100.000 habitantes

 III - Educação e qualificação profissional;

III.a - Alunos por Docente no Ensino Fundamental (2017)

III.b - Alunos por Docente no Ensino Médio (2017)

III.c - Porcentagem dos Vínculos de Trabalho com Nível Superior (2017)



 IV - Infraestrutura econômica e urbana;

IV.a - Porcentagem da População Urbana com coleta Domiciliar de Lixo (2017)

IV.b - Porcentagem da População Urbana com Esgotamento Sanitário (2017)

IV.c - Porcentagem da População Urbana com Abastecimento de Água (2017)



 V - Desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais;

V.a - Médicos por 1.000 habitantes (2017)

V.b - Leitos por 1.000 habitantes (2017)

V.c - Porcentagem das Famílias vivendo em Extrema Pobreza (2017)



 VI - Fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos

VI.a - Porcentagem do Gasto em Investimento em relação ao Gasto Total Municipal (2017)

VI.b - Autonomia Fiscal Municipal (Receitas Próprias/Receita Total) 2017



Regiões Intermediárias Selecionadas - Índices por Eixo e de 

Competitividade Regional (ICR)

Região Intermediária Índices por Eixos Estratégicos e de Competitividade (ICR)

I II III IV V VI ICR Ordem

Manaus 0,450 0,197 0,261 0,277 0,266 0,593 0,341 18

Marabá 0,500 0,020 0,090 0,402 0,234 0,475 0,287 20

Altamira 0,247 0,000 0,080 0,228 0,167 0,270 0,165 23

Macapá 0,071 0,059 0,782 0,348 0,067 0,174 0,250 22

Imperatriz 0,183 0,022 0,550 0,334 0,304 0,199 0,265 21

Fortaleza 0,268 0,219 0,407 0,638 0,391 0,400 0,387 16

Recife 0,228 0,253 0,455 0,580 0,436 0,326 0,379 17

Salvador 0,376 0,213 0,519 0,764 0,394 0,439 0,451 12

Barreiras 0,119 0,012 0,459 0,608 0,220 0,476 0,316 19

Belo Horizonte 0,751 0,589 0,609 0,863 0,715 0,436 0,661 1

Uberaba 0,359 0,232 0,575 0,957 0,691 0,350 0,527 6

Vitória 0,226 0,407 0,603 0,771 0,501 0,399 0,484 9

Volta Redonda - Barra Mansa 0,243 0,109 0,743 0,864 0,705 0,062 0,454 11

Campinas 0,357 0,874 0,591 0,966 0,583 0,315 0,614 3

São José dos Campos 0,354 0,295 0,568 0,919 0,577 0,348 0,510 8

Curitiba 0,379 0,719 0,694 0,946 0,714 0,276 0,621 2

Blumenau 0,323 0,363 0,536 0,685 0,630 0,602 0,523 7

Caxias do Sul 0,470 0,608 0,622 0,799 0,841 0,317 0,609 4

Sinop 0,247 0,024 0,538 0,594 0,490 0,486 0,397 15

Rondonópolis 0,481 0,079 0,573 0,757 0,613 0,303 0,468 10

Itumbiara 0,291 0,066 0,539 0,775 0,676 0,298 0,441 13

Rio Verde 0,387 0,054 0,356 0,778 0,647 0,368 0,432 14

Distrito Federal 0,242 0,608 0,529 0,962 0,516 0,698 0,593 5



Grato pela atenção!


