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O Centro Cultural Banco do Nordeste — Fortaleza

convida para exposição

100 anos
e para o lançamento dos livros

O Banco do Nordeste do Brasil e o Desenvolvimento

Econômico da Região: seleção, organização e notas

de Nilson Holanda e Maria Olímpia Xavier

Desenvolvimento Agrícola, Industrialização e Pobreza Rural no

Nordeste: resgatando a história. Pedro Sisnando Leite

CURADORIA DA EXPOSIÇÃO RAUL BARBOSA — 100 ANOS

Alexandre Barbalho

ABERTURA

20 de agosto de 2011, sábado, 17h

VISITAÇÃO

23 de agosto a 30 de setembro — 3o andar

terça a sábado, 10h às 19h

domingo, 12h às 18h

Entrada Franca

Rua Floriano Peixoto, 941, Centro — Fortaleza-CE — CEP 60025-130

Tel 85 3464.3108 — Fax 85 3464.3177

cultura@bnb.com.br | www.bnb.gov.br/cultura

www.twitter.com/ccbnb | www.facebook.com/ccbnb
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O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará,
Deputado Roberto Cláudio,

atendendo a propositura do
líder do DEM,

Deputado Idemar Citó,
convida para a sessão solene alusiva ao centenário de nascimento do

ex-Governador Raul Barbosa,
a realizar-se às dezoito horas do dia dezenove de dezembro de 2011,

no Plenário 13 de Maio.
Na ocasião, ocorrerá uma exposição sobre o ex-Governador,

no hall do edifício Senador Cesar Cals.

Entrada pelo Edifício Senador Cesar Cals  Traje: Passeio completo
Rua Barbosa de Freitas
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Hoje a FIEC comemora 100 anos do nascimento de Raul

Barbosa. Uma justa homenagem ao ilustre cearense que foi

presidente do Banco do Nordeste, deputado federal e 

governador do Estado.

 Em 1974 Raul Barbosa foi agraciado com a

 Medalha do Mérito Industrial da FIEC em

 reconhecimento pela sua importante

contribuição à industrialização do Estado, base do atual

crescimento do Ceará.

Por tudo isso a FIEC reafirma o seu reconhecimento a Raul

Barbosa, um nome que continua fazendo parte da nossa

história. E da história da indústria cearense.

FIEC
SESI

SENAI
IEL

Sistema FIEC





Raul Barbosa cumpriu sua missão. 

Foi sábio e foi justo.

Antônio Nilson Craveiro Holanda
Presidente do BNB

1975





Prefácio
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Certamente o leitor concorda rá 

comigo ao término da leitura deste 

pequeno livro, preparado especialmente 

de forma  condensada.

Raul Barbosa foi um cearense que 

nos orgulha e serve de luz pelo exemplo 

do seu caráter, ética e amor ao Ceará e 

ao Banco do Nordeste do Brasil, que ele 

ajudou a formatar e consolidar.

O meu conhecimento sobre a vida do 

Dr. Raul Barbosa ocorreu de várias manei-

ras. Na Escola Fênix Caixeiral, onde ele 

foi professor, ouvia muitas referências a 

sua devotada missão ao magistério, pois 

foi nessa escola técnica onde me formei 

como contador. 
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Conheci o Governador Raul  Barbosa 

na época em que eu era presidente da 

União Cearense de Estudantes  Secundários 

(UCES), quando acompanhava como obser-

vador atento as ações  governamentais no 

campo da educação e de outras atividades 

no âmbito econômico e social. O movi-

mento estudantil sempre foi bem consi-

derado e respeitado pelo poder público 

estadual, durante a sua administração.

A minha aproximação e convivência 

com Dr. Raul Barbosa ocorreu, porém, no 

Banco do Nordeste do Brasil, onde ele foi 

presidente durante dez anos. Ingressei no 

Banco do Nordeste como universitário em 

1956 e quando me tornei técnico e eco-

nomista do Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos do Banco (ETENE) estive bem 

próximo dele, como explico em outra 

parte deste livro tal relacionamento. 

Foi ele também que me proporcionou 

a excepcional oportunidade de estudar 
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pós-graduação em Israel e participar de 

várias missões no exterior.

A última oportunidade em que estive 

com ele foi em Washington (USA), quando 

ocupava a função de diretor do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento Eco-

nômico. Nessa ocasião, num gesto de con-

fiança, sondou-me para ocupar o cargo 

de chefe do Departamento de Estatística 

daquele Banco. Por  questões familiares, 

não pude aproveitar tão importante opor-

tunidade.

Esses comentários pretendem de -

monstrar ao leitor que ao elaborar essas 

memórias sobre o Dr. Raul Barbosa estou 

falando de experiências vividas e não 

apenas pesquisadas. São muitos os rela-

tos, lembranças e ocorridos que poderia 

tratar aqui, mas contento-me em preparar 

uma narração mais condensada para per-

mitir uma leitura mais fácil.
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Não posso deixar de registrar, no 

entanto, a mais profunda e inesquecível 

lembrança que tenho do Dr. Raul Barbosa. 

Foi no dia 20 de agosto de 1975.

 Uma multidão estava no cemitério em 

Fortaleza e o Dr. Nilson Craveiro Holanda, 

então presidente do Banco do Nordeste, 

falava em nome de todos os presentes, 

com uma mensagem emocionante, dando 

o último adeus a Raul Barbosa!

 
“O Ceará está hoje mais pobre com a 
ausência de seu filho ilustre. E os seus 
familiares, os seus amigos, os seus 
admiradores chorarão longamente a 
perda irreparável.

Fica conosco, porém, a sua herança 
mais inesquecível: o seu exemplo e a 
lembrança de suas virtudes de cidadão 
e amigo”.

 Ao concluir este Prefácio, revelo uma 

confidência. Um colega da velha guarda 

do BNB fez uma leitura dos originais deste 
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livro e disse-me: — quando terminei de ler 

estas memórias minha visão estava turva 

pelas lágrimas. Então lhe perguntei, por 

quê? E a resposta foi: — saudades de uma 

época que não volta mais!

E eu o entendi, pois senti a mesma 

emoção ao escrevê-la, mas tenho espe-

rança de que um novo tempo há de surgir 

pelas novas gerações que um dia desco-

brirão que trabalhando pelo bem comum, 

com ética e fé em Deus, tudo é possível!





PRIMEIRA 
PARTE





Centenário
de Nascimento



Raul 
Barbosa
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Introdução

Evocar a memória do Dr. Raul Bar-

bosa não significa apenas recordar traços 

biográficos de uma grande personalidade. 

Para falar desse cearense, sou levado a 

lembrar o quanto ele influenciou a vida 

de tantas pessoas, não só no Ceará como 

em todo o Nordeste. 

Desejo neste ensaio lembrar alguns 

fatos de sua profícua vida profissional e 

de suas atividades como político e homem 

público. A população mais jovem pouco 

sabe quem foi esse exemplo de pessoa 

dedicada às causas sociais e ao desenvol-

vimento do Ceará e do Nordeste. Vejamos 
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[...]

Tornou-se funcionário público estadual 

desde 1928, com 17 anos, e obteve o 

bacharelato na Faculdade de Direito 

do Ceará em 1935. Foi nomeado sub-

procurador Geral do Estado e, em 

seguida, Procurador Geral e Judicial.

[...]
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algumas informações da sua riquíssima 

biografia.

O Dr. Raul Barbosa nasceu em Forta-

leza, no dia 19 de agosto de 1911, e faleceu 

em Washington (EUA) em 16 de agosto 

de 1975, onde exercia a função de diretor 

do Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento (BID).

Tornou-se funcionário público esta-

dual desde 1928, com 17 anos, e obteve o 

bacharelato na Faculdade de Direito do 

Ceará em 1935. Foi nomeado sub-procura-

dor Geral do Estado e, em seguida, Procu-

rador Geral e Judicial.

Na vida política, foi eleito deputado 

federal para o período de 1946-1951. Eleito 

governador do Ceará para o período de 1951-

1955, realizou uma bem sucedida adminis-

tração em favor do Estado (deixou o cargo 

para seu vice para tentar vaga de senador).

Ingressou no Banco do  Nordeste como 

chefe da Assessoria Jurídica, atendendo 
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[...]

Um de seus biógrafos escreveu que 

Raul Barbosa sempre revelou uma 

rigorosa austeridade administrativa, era 

leal para com os amigos, mas tolerante 

e compreensivo com os subordinados.

[...]
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a uma convocação do Dr. Rômulo de 

Almeida (primeiro presidente do BNB 

— 15.01.1954-01.09.1954). 

Depois da curta administração do Dr. 

José da Costa Porto, assumiu a presidên-

cia do BNB permanecendo nessa função 

durante dez anos, entre 1956 e 1967, com 

alguns meses de intervalo da administra-

ção de Antônio de Alencar Araripe, no 

governo Jânio Quadros.

 O Dr. Raul Barbosa foi também fun-

dador do jornal “O ESTADO” e professor 

da Escola Fênix Caixeiral; e presidente 

da Associação dos Promotores Públicos 

do Ceará. A Federação das Indústrias do 

Ceará lhe conferiu em 1974 a “Medalha do 

Mérito Industrial”.

 Um de seus biógrafos escreveu que 

Raul Barbosa sempre revelou uma rigo-

rosa austeridade administrativa, era leal 

para com os amigos, mas tolerante e 

compreensivo com os subordinados. 
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[...]

Foi uma honra para mim ter 

contribuído com esse evento com 

o lançamento de um livro de minha 

autoria dedicado ao Dr. Raul Barbosa 

com o título de  Desenvolvimento 

Agrícola, industrialização e Pobreza Rural 

no Nordeste.

[...]
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 Em resumo, testemunham outros: 

Homem adiantado do seu tempo, sabia 
que o pioneirismo tem seu preço e 
por isto suportava com resignação a 
incompreensão e a injustiça. Desambi-
cioso e de hábitos simples, considerava 
que, na função pública, a responsabili-
dade precede a autoridade, a missão se 
sobrepõe ao privilégio e o dever é mais 
importante que a honraria. 

Raul Barbosa e o 
desenvolvimento regional

Durante as comemorações do cen-

tenário de seu nascimento, organizadas 

pela família dele, pelo Banco do Nordeste 

do Brasil e pela Assembleia Legislativa do 

Ceará, tive a oportunidade de rememorar 

muitos fatos que marcaram a vida desse 

inesquecível cearense. 

Foi uma honra para mim ter contribu-

ído com esse evento com o lançamento de 
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[...]

Na ocasião eu era um jovem 

economista, cuja primeira missão nesse 

cargo foi representar o presidente Raul 

em Reunião do Conselho Monetário 

Nacional. Diante do meu pavor por 

tão importante responsabilidade, ele 

sabiamente me tranquilizou dizendo: 

“ Vote com a maioria, pois todos esses 

assuntos da pauta já estão acordados 

com os membros do Conselho”.

[...]
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um livro de minha autoria dedicado ao Dr. 

Raul Barbosa com o título de Desenvolvi-
mento Agrícola, industrialização e Pobreza 
Rural no Nordeste. Essa obra foi editada 

com o patrocínio do BNB e do Instituto 

Histórico, Geográfico e Antropológico do 

Ceará e trata de pesquisas realizadas pelo 

Escritório Técnico de Estudos Econômi-

cos do Nordeste — onde trabalhei durante 

30 anos — e programas executados pelo 

Banco, ao longo de vinte anos. 

Na ocasião de abertura da exposição 

sobre as memórias de “Raul Barbosa — 

100 anos”, no Centro Cultural do Banco 

do Nordeste, tive oportunidade de usar da 

palavra, quando mencionei algumas dos 

acontecimentos e realizações do Dr. Raul 

como presidente do Banco do Nordeste, 

com o qual convivi durante dez anos na 

condição de economista integrante da 

equipe que apoiava às atividades funcio-

nais do BNB. Nunca vou esquecer-me da 
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[...]

Nessas ocasiões, eu tive a 

oportunidade de conhecer melhor 

o pensamento do Dr. Raul sobre 

o desenvolvimento do Nordeste, 

especialmente quanto às questões 

rurais, que na ocasião eram centrais nas 

atividades creditícias.

[...]
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manifestação de confiança do Dr. Raul 

Barbosa, quando me nomeou economista-

-chefe do BNB, na ausência temporária do 

Dr. Rubens Vaz da Costa, que exercia essa 

função e viajara para os Estados Unidos 

em missão oficial. 

Na ocasião eu era um jovem econo-

mista, cuja primeira missão nesse cargo 

foi representar o presidente Raul em 

Reunião do Conselho Monetário Nacional. 

Diante do meu pavor por tão importante 

responsabilidade, ele sabiamente me 

tranquilizou dizendo: “ Vote com a maio-

ria, pois todos esses assuntos da pauta 

já estão acordados com os membros do 

Conselho”.

Ocorreu que na primeira votação de 

um dos assuntos, que tinha suscitado 

muitas discussões, o presidente da reu-

nião disse: “em homenagem ao Nordeste e 

ao jovem economista do BNB, vou iniciar 

a votação por ele...”. Eu quase desmaiava, 
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e ao contar esse ocorrido ao Dr. Raul, 

ele rindo disse: “você votou bem, missão 

cumprida”.

Outros momentos de estreito relacio-

namento com o Dr. Raul foi durante a 

elaboração da introdução econômica do 

Relatório Anual de Atividades do BNB, do 

qual eu fui um dos responsáveis durante 

muitos anos. A aprovação final da reda-

ção desse estudo era discutida pessoal-

mente com ele e o jornalista João Jacques, 

chefe de gabinete e profundo conhecer 

do vernáculo. Nessas ocasiões, eu tive a 

oportunidade de conhecer melhor o pen-

samento do Dr. Raul sobre o desenvolvi-

mento do Nordeste, especialmente quanto 

às questões rurais, que na ocasião eram 

centrais nas atividades creditícias. 

Olhando um pouco para esse pas-

sado, o Dr. Raul nessas oportunidades 

falava que enquanto o desenvolvimento 

regional não for objetivamente tratado, 
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os planos e políticas estarão funcionando 

pela metade, perdendo de foco o seu obje-

tivo essencial, que é dar oportunidade de 

uma vida mais digna às populações menos 

favorecidas. Essa maneira de pensar o 

desenvolvimento da Região se coadunava 

com o que pensava o Dr. Rômulo Barreto 

Almeida, que foi o principal idealizador 

da criação do BNB. A nossa ideia, decla-

rou ele em entrevista da qual participei 

para o acervo histórico do Banco: 

Era fazer o Banco do Nordeste do Brasil 
um instrumento da promoção humana 
e social, mas tocando nos pontos estra-
tégicos do processo econômico.

O Dr. João Gonçalves de Souza, que 

também participou das discussões sobre 

a criação do BNB, afirmou em um dos 

seus livros que a criação do BNB reves-

tiu-se de significado histórico, dado o 

seu caráter inovador como instrumento 

financeiro, regional e desenvolvimentista. 
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[...]

O Dr. João Gonçalves de Souza, que 

também participou nas discussões 

sobre a criação do BNB, afirmou em um 

dos seus livros que a criação do BNB 

revestiu-se de significado histórico, 

dado o seu caráter inovador como 

instrumento financeiro, regional e 

desenvolvimentista. 

[...]
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Referindo-se a atuação do Dr. Raul Bar-

bosa na estruturação da Instituição, disse 

que ele se preocupou sempre em preparar 

quadros responsáveis e agir em função de 

critérios técnicos, “numa Região historica-

mente influenciada por fatores políticos”. 

Exerceu, desse modo, uma atuação prepa-

ratória e até de caráter pedagógico junto 

ao empresariado e às elites regionais.

Neste particular, deve ressaltar-

-se que, na sua fase inicial de ativida-

des, o Dr. Raul Barbosa preocupou-se 

em formar pessoal especializado de alta 

qualidade profissional. Em consequência 

disso, o Dr. Raul determinou a realização 

de cursos de treinamento para especialis-

tas em desenvolvimento econômico, com 

os quais montou as equipes do Escri-

tório Técnico de Estudos Econômicos 

do Nordeste (ETENE) e das Carteiras de 

crédito especializados em crédito rural e 

industrial.
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[...]

Outro exemplo de interesse do BNB 

pelo ensino acadêmico foi a atuação 

do BNB para a incorporação da 

Faculdade de Economia do Ceará à 

Universidade Federal do Ceará em 

1956. Ela era estadual e o Ministério 

de Educação havia vetado a sua 

incorporação por deficiências que o 

BNB ajudou a suprimir, com o apoio do 

professor Martins Filho. 

[...]
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Outro exemplo de interesse do BNB 

pelo ensino acadêmico foi a atuação do 

BNB para a incorporação da Faculdade de 

Economia do Ceará à Universidade Fede-

ral do Ceará em 1956. Ela era estadual e 

o Ministério de Educação havia vetado a 

sua incorporação por deficiências que o 

BNB ajudou a suprimir, com o apoio do 

professor Martins Filho. 

O Centro de Aperfeiçoamento de Eco-

nomistas-CAEN, da Faculdade de Econo-

mia do Ceará, foi também viabilizado com 

o apoio do Banco do Nordeste na adoção 

de um convênio com a Fundação Ford e o 

Instituto de Pesquisas Econômicas da Uni-

versidade de São Paulo. Alguns dos profes-

sores dessa Universidade que estiveram no 

CAEN posteriormente ocuparam funções 

de alto relevo nacional, inclusive ministros 

de Estado. Quem muito colaborou nesse 

projeto, é bom lembrar, foi o professor Ari 

de Sá Cavalcante, diretor da Faculdade de 
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[...]

São muitos os fatos relevantes da 

história de Dr. Raul Barbosa que eu 

gostaria de lembrar como estímulo 

aos leitores deste livro. Especialmente 

para que a nova geração procurasse 

conhecer a dedicação da vida pública 

desse homem, que trabalhou ao 

longo de toda a sua existência para a 

melhoria da economia e das condições 

de vida do povo do Nordeste do Brasil.

[...]
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Economia. Hoje o CAEN é um importante 

Centro de Pós-Graduação, inclusive com 

curso de doutorado em economia. 

O programa de treinamento de pro-

fessores da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal do Ceará, na Uni-

versidade do Arizona (USA), foi outra ini-

ciativa com apoio do BNB que muito con-

tribuiu para a melhoria da qualificação do 

quadro de professores dessa Escola com 

níveis de mestrado e doutorado. Progra-

mas similares foram executados também 

com a Universidade de Pernambuco, com 

o curso de mestrado em economia-PIMES 

(hoje doutorado), e com a Universidade da 

Bahia, com a mesma finalidade.

São muitos os fatos relevantes 

da história de Dr. Raul Barbosa que eu 

gostaria de lembrar como estímulo aos 

leitores deste livro. Especialmente para 

que a nova geração procurasse conhecer 

melhor a da vida pública desse homem, 
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[...]

Acredito que o futuro de nossas 

vidas será em grande parte moldado 

inexoravelmente pelos exemplos 

de pessoas que conhecemos e 

admiramos, inclusive nossos pais. Dr. 

Raul Barbosa foi um desses modelos 

referenciais para a minha vida. 

[...]
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que trabalhou durante toda a sua exis-

tência para a melhoria da economia e das 

condições de vida do povo do Nordeste 

do Brasil. 

 De minha parte, devo confessar que 

desde a minha adolescência tive o inte-

resse em conhecer os exemplos de pes-

soas que dedicaram a sua vida em fazer 

o bem comum e construir uma sociedade 

melhor, orientada por princípios éticos e 

de fraternidade. Acredito que o futuro de 

nossas vidas será em grande parte mol-

dado inexoravelmente pelos exemplos de 

pessoas que conhecemos e admiramos, 

inclusive nossos pais. Dr. Raul Barbosa 

foi um desses modelos referenciais para 

a minha vida. 

Um pouco de história do BNB

A criação do Banco do Nordeste marca 

o reconhecimento do Governo Federal 
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[...]

A longa história dos primórdios da 

criação do BNB foi coroada com a Lei 

de criação do Banco do Nordeste do 

Brasil em 1952 , o qual foi oficialmente 

instalado em 18/01/1954. Para colocar 

em prática essa Lei foi realizada uma 

Assembleia Geral dos Acionistas e 

realizada a posse da primeira Diretoria 

da Instituição, tendo Dr. Rômulo 

Barreto Almeida como seu primeiro 

presidente.

[...]
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das deficiências econômico-financeiras 

da Região. Historicamente essa parte do 

País foi a de mais antiga colonização, mas 

revelou-se sempre carente de crédito, 

implementação de infraestrutura e ativi-

dades produtivas sustentáveis. A alegação 

dos governantes era de que inexistiam 

estudos e conhecimento suficientes para 

a elaboração de planos e ação pública. 

Parecia um enigma essa problemá-

tica. A pobreza e a falta de visão e deter-

minação dos governos estaduais do Nor-

deste se deparavam com a inoperância 

do governo central que era influenciado 

pelas elites e setores rurais conservadores 

do Sul e Sudeste, que se industrializava. 

A longa história dos primórdios da 

criação do BNB foi coroada com a Lei de 

criação do Banco do Nordeste do Brasil 

em 1952 , o qual foi oficialmente instalado 

em 18/01/1954. Para colocar em prática 

essa Lei foi realizada uma Assembleia 
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[...]

Tendo em vista que por imposição 

legal os funcionários do BNB só 

poderiam ser admitidos por concurso 

público, as atividades iniciais foram 

assumidas por 18 funcionários do 

Banco do Brasil. Alguns desses técnicos 

foram responsáveis pela estruturação 

e organização de todo o sistema 

creditício da nova instituição.

[...]
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Geral dos Acionistas e realizada a posse 

da primeira Diretoria da Instituição, 

tendo Dr. Rômulo Barreto Almeida como 

seu primeiro presidente. Tendo em vista 

que por imposição legal os funcionários 

do BNB só poderiam ser admitidos por 

concurso público, as atividades iniciais 

foram assumidas por 18 funcionários do 

Banco do Brasil. Alguns desses técnicos 

foram responsáveis pela estruturação e 

organização de todo o sistema creditício 

da nova instituição. Muito aprendi de dois 

desses pioneiros falecidos, que o Banco 

jamais deveria esquecer: Joaquim Batista 

Fernandes e Heraldo Alves Costa.

Com vista a conhecer detalhada-

mente toda a história do BNB nos seus 

primeiros 50 anos, é obrigatória a leitura 

do livro dos colegas Clonilo Moreira Sin-

deaux de Oliveira e Pedro Jorge Ramos 

Vianna: “Desenvolvimento Regional — 50 

anos de BNB (2005)”.
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[...]

Antecedendo também ao BNB, deve-se 

registrar que a Lei nº 1004, de 24 de 

dezembro de 1949, de autoria do 

deputado cearense Paulo Sarasate , 

assegurava aos produtores nordestinos 

crédito em condições vantajosas.

[...]
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Para um entendimento melhor da 
missão de que essa nova agência foi 
incumbida, convém lembrar que outros 
grandes órgãos regionais precederam essa 
iniciativa para o desenvolvimento regio-
nal. De fato, a necessidade no passado 
de combater os efeitos das secas, deu 
origem em 1906 a instalação da Superin-
tendência de Obras Contras as Secas que 
posteriormente (1945) se transformaria em 
Departamento Nacional de Obras Contra 
as Secas (DNOCS). O Governo Federal 
criou também a Companhia do Desenvol-
vimento do São Francisco (CODEVASF), 
anteriormente (1948) denominada de Com-
panhia do Vale do São Francisco (CVSF). 

Antecedendo também ao BNB, deve-
-se registrar que a Lei nº 1004, de 24 de 
dezembro de 1949, de autoria do depu-
tado cearense Paulo Sarasate, assegurava 
aos produtores nordestinos crédito em 
condições vantajosas. Em princípio essa 
Lei parecia inócua, pois não existiam 
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[...]

O BNB foi a solução encontrada 

para equacionar essa questão legal 

e política, além de incorporar à suas 

funções o papel de uma Agência 

de Desenvolvimento Regional de 

características muito inovadoras.

[...]
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instrumentos capazes de transformar 

essa obrigatoriedade em realidade. O BNB 

foi a solução encontrada para equacio-

nar essa questão legal e política, além de 

incorporar a suas funções o papel de uma 

Agência de Desenvolvimento Regional de 

características muito inovadoras.

O ministro Horácio Lafer, de fato, 

enfatizou em sua exposição de motivos, 

que propunha a criação do BNB, que o 

combate às secas na forma tradicional em 

que vinha sendo realizada “será sempre 

improfícuo, se não acompanhada de ele-

mentos capazes de fortalecer a economia 

regional, mediante o amparo às suas ati-

vidades econômicas”. Argumentou, ain-

da, em seu abrangente documento, que 

“muitas vezes a preocupação com a enge-

nharia ou as obras hidráulicas sobrepujou 

o lado econômico propriamente dito”.

Conta o Dr. João Gonçalves de Souza, 

em seu livro sobre o Nordeste (O Nordeste 
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[...]

Foi aí que Dr. Raul Barbosa, como 

Governador do Ceará, muito batalhou 

para que a localização da sede 

do BNB fosse em Fortaleza, o que 

terminou ocorrendo com grande 

descontentamento para Pernambuco 

que contava com isso. 

[...]



59Raul Barbosa no Banco do Nordeste (Memórias)

Brasileiro. Fortaleza, BNB, 1979), que o depu-

tado Paulo Sarasate foi visitar o ministro 

Lafer para congratular-se com ele por 

sua iniciativa de enviar ao Congresso a 

mensagem propondo a criação do BNB. 

Destaca João Gonçalves: “o deputado 

Sarasate argutamente aproveitou a oca-

sião para reivindicar para Fortaleza a 

sede da nova instituição regional. O argu-

mento apresentado foi de que o Ceará 

tinha a maior percentagem de sua área 

no polígono das secas”. 

Foi aí que Dr. Raul Barbosa como 

Governador do Ceará muito batalhou para 

que a localização da sede do BNB fosse 

em Fortaleza, o que terminou ocorrendo 

com grande descontentamento para Per-

nambuco que contava com isso. 
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Reunião do Conselho Consultivo (dezembro de 1956)

em que foi aprovado o I Plano de Expansão de Unidades

Operadoras do BNB.
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Aula inaugural proferida por Raul Barbosa, em julho de

1958, em curso de extensão universitária, promovido pelo

BNB para alunos da Faculdade de Ciências Econômicas.
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Conferência no Palácio do Comércio a convite da Escola

de Agronomia e da Sociedade Cearense de Agronomia.

Fortaleza, julho de 1959.
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O BNB busca novas formas de impulsionar o 

desenvolvimento regional (junho de 1960).
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Em convênio firmado em 1960, o BNB e a Universidade

Federal do Ceará criam o Cepron — Centro de 

Produtividade do Nordeste. Na assinatura do convênio,  

a UFC foi representada pelo reitor Renato Braga.
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Com a presença do presidente Castelo Branco, Raul

Barbosa e Virgílio Távora (governador do Ceará) assinam

convênio para instalação do Serviço de Micro-ondas no 

Estado. Abril de 1966.
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Assinatura do convênio entre o BNB e a Universidade

do Ceará para realização de Pesquisa da Bacia Leiteira em

Fortaleza. Junho de 1966.
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Mesmo depois de deixar a presidência do BNB para

assumir posto na diretoria do BID, Raul Barbosa procurava

estar sempre ligado sentimentalmente ao Banco do 

Nordeste. Em 10 de junho de 1975, realizou a última visita ao 

estabelecimento que ajudou a consolidar, sendo recebido pelos 

diretores e pelo presidente Nílson Holanda.
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Aspecto do depoimento de Rômulo Almeida ao Acervo 

Histórico do Banco do Nordeste do Brasil, vendo-se de 

frente, Pedro Sisnando Leite (E) e Antônio Nilson Craveiro 

Holanda (D), Presidente do BNB.
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Introdução

Não sei efetivamente explicar 

por quê. Mas penso às vezes que existe 

um elemento determinante para que as 

coisas aconteçam. Não me refiro às forças 

extraordinárias do poder de Deus, mas ao 

mundo da natureza humana. Os historia-

dores falam que as ideias podem trans-

formar o mundo, enquanto outros dizem, 

como Karl Marx, que é preciso homens 

práticos para transformar as ideias em 

realidade.

Esse preâmbulo é para falar de uma 

personalidade que muito influenciou o 

pensamento e as políticas de desenvol-

vimento do Nordeste do Brasil a partir 

de meados da década de 50. Trata-se do 
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[...]

No momento em que são 

comemorados os cem anos de seu 

nascimento, e meio século que 

assumiu a presidência dessa Instituição 

por mais de dez anos, sinto-me 

motivado para falar um pouco sobre 

esse inesquecível cearense.

[...]
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ex-presidente do Banco do Nordeste do 

Brasil ( BNB) e do ex-governador do Ceará 

Raul Barbosa. No momento em que são 

comemorados os cem anos de seu nasci-

mento, e meio século que assumiu a pre-

sidência dessa Instituição por mais de dez 

anos, sinto-me motivado para falar um 

pouco sobre esse inesquecível cearense.

Tenho realmente muitas razões para 

reverenciar sua memória. Ele era uma 

pessoa extraordinária e, segundo minha 

opinião, não havia nenhuma outra que 

pudesse ter feito o que ele realizou pelo 

BNB e pelo Nordeste naquele momento 

histórico. Em conferência na Comissão de 

Estudos para a América Latina (CEPAL), 

em 1959, ouvi uma declaração do Dr. Raul 

que me deixou muito orgulhoso de ser 

um funcionário do Banco do Nordeste. 

Falando sobre a experiência desse 

Banco em seus anos iniciais, como 

agente do desenvolvimento regional, ele 
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[...]

É oportuno informar que o Dr. Raul 

Barbosa ocupou a presidência do BNB 

nos períodos de 1956-1960 e 1962-67. 

Ele nasceu em 19 de agosto de 1911 e 

faleceu em 16 de agosto de 1975. Foi 

Governador do Ceará no período de 

1951-54.

[...]
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concluiu dizendo para uma numerosa e 

seleta plateia que o escutava atenciosa-

mente: “Quisemos, nesta palestra, mostrar 

quanto idealismo, quantos esforços igno-

rados e quanta determinação envolveram 

a implantação de uma entidade que hoje 

se apresenta não só como uma afirma-

ção da capacidade realizadora dos filhos 

da Região, mas como um órgão isento de 

tantos defeitos que muitas vezes, injusta-

mente, são atribuídos aos investimentos 

da ação do poder público”. 

É oportuno informar que o Dr. Raul 

Barbosa ocupou a presidência do BNB 

nos períodos de 1956-1960 e 1962-67. Ele 

nasceu em 19 de agosto de 1911 e faleceu 

em 16 de agosto de 1975. Foi Governador 

do Ceará no período de 1951-54. Como 

deputado federal batalhou pela aprova-

ção do Projeto de Lei de criação do BNB, 

decorrente de inciativa do presidente 

Getúlio Vargas. A exposição de Motivos 
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[...]

Foi na administração do presidente 

Raul Barbosa que ingressei no BNB 

como bolsista, por concurso público, 

juntamente com os inesquecíveis 

amigos Dirceu de Figueiredo Neto e 

Francisco Alzir de Lima. 

[...]
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foi do então ministro da fazenda Horá-

cio Lafer, amigo íntimo e companheiro de 

Raul Barbosa na Comissão de Finanças 

da Câmara Federal. Como Governador, 

liderou um movimento vitorioso para a 

localização da sede do Banco do Nordeste 

em Fortaleza, em disputa com Recife e 

Salvador.

Foi na administração do presidente 

Raul Barbosa que ingressei no BNB como 

bolsista, por concurso público, juntamente 

com os inesquecíveis amigos Dirceu de 

Figueiredo Neto e Francisco Alzir de Lima. 

Ao terminar meus estudos na Facul-

dade de Economia da UFC, em concur-

sos públicos sucessivos, tornei-me eco-

nomista e técnico em desenvolvimento 

econômico do Departamento de Estudos 

Econômicos do Nordeste (ETENE), onde 

ocupei várias funções relevantes, até 

minha aposentadoria. No exercício desses 

cargos, estive muito próximo do convívio 
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do Dr. Raul Barbosa e pude observar e 

conhecer sua dedicada atuação na presi-

dência do banco.

Nas comemorações dos cem anos 

do nascimento dele (ocorridas no dia 20 

de agosto de 2011), o Banco do Nordeste 

organizou uma amostra no Centro Cultu-

ral do Banco com livros e pertences do 

homenageado. 

Na mesma oportunidade, foi também 

lançada uma reedição do livro organizado 

pelo ex-presidente do BNB, Nilson Cra-

veiro Holanda e a colega falecida Maria 

Olímpia, com documentos de autoria do 

Dr. Raul Barbosa. O título dessa obra é: “O 

Banco do Nordeste do Brasil e o Desen-

volvimento Econômico da Região”, de cujo 

texto farei alguns destaques das ideias e 

contribuições do Dr. Raul Barbosa, afora 

comentários pessoais sobre suas ativida-

des como gestor dessa instituição. 
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Treinamento de pessoal e 
assistência técnica externa

O presidente Raul Barbosa quando 

assumiu a direção do BNB procurou adotar 

com todo o empenho as diretrizes esta-

belecidas na sábia Mensagem que o Sr. 

Presidente Getúlio Vargas propôs como 

justificativa para a criação do Banco do 

Nordeste do Brasil. Na verdade, ocorreu 

uma providencial circunstância nesse par-

ticular. Integrava a assessoria econômica 

do Presidente Vargas um técnico baiano 

de alta estirpe e competência que era 

Rômulo de Almeida, o qual se tornou o 

primeiro presidente do banco em sua fase 

de implantação ( 15/01/1954-01/09/1954). 

Tive a grata satisfação de manter 

um saudável relacionamento profissio-

nal com o Dr. Raul durante vários anos, 

quando ele me ensinou muitas questões 

pertinentes às influências das doutrinas 
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[...]

O presidente Raul Barbosa quando 

assumiu a direção do BNB procurou 

adotar com todo o empenho as 

diretrizes estabelecidas na sábia 

Mensagem que o Sr. Presidente Getúlio 

Vargas propôs como justificativa para a 

criação do Banco do Nordeste do Brasil.

[...]
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e ações políticas no mundo econômico. 

Mas essa é outra história que constará 

certamente de minha autobiografia, se eu 

algum dia escrevê-la.

Portanto, voltando à Mensagem 

do presidente Getúlio, a alma desse 

documen to era criar um Banco especial 

de desenvolvimento que integrasse as 

Regiões Nordeste e Leste Setentrional 

numa economia moderna para superação 

dos métodos tradicionais de “obras con-

tras as secas”. A mensagem determinava a 

necessidade de realizar um planejamento 

regional, imprimindo ao estudo da região 

a solução desse problema uma diretriz 

econômico-social.

 Para dar suporte a essa missão, a Lei 

que criou o Banco previu a organização 

de um escritório técnico de estudos e pla-

nejamento econômico da Região. As pri-

meiras providências adotadas para levar 

avante esse desafio, foi o treinamento de 
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[...]

A mensagem determinava a 

necessidade de realizar um 

planejamento regional, imprimindo 

ao estudo da região a solução 

desse problema uma diretriz 

econômico-social.

[...]
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pessoal para dotar o Banco de recursos 

humanos habilitados para realizar pes-

quisas e gerir eficientemente as ativida-

des creditícias. No âmbito da assistência 

técnica nacional, o Banco do Brasil cedeu 

uma excelente equipe de funcionários 

que haveria de proporcionar uma contri-

buição marcante na estruturação do novo 

órgão. Quanto à assistência técnica inter-

nacional, o Banco contou com o apoio da 

Organização das Nações Unidas que dis-

ponibilizou um veterano economista por 

dois anos. 

Foi esse técnico de renome mundial, 

Stefan Robock, que ajudou a estruturar o 

Escritório Técnico de Estudos Econômicos 

do BNB. O mesmo ocorrendo com o treina-

mento das equipes de profissionais para 

esse centro de pesquisas e orientou a rea-

lização dos primeiros estudos econômicos 

do BNB. A Food and Agriculture Organiza-

tion e o Escritório Técnico de Agricultura 
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[...]

Na palestra do Dr. Raul Barbosa no 

Encontro dos Bispos do Nordeste, em 

Campina Grande ( PB) , em maio de 

1956, foi apresentada uma completa 

avaliação dos primeiros anos de 

atuação do Banco na Região Nordeste.

[...]
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do Governo Americano prestaram também 

auxilio através de técnicos especializados 

em áreas de interesse do BNB.

Uma visão do futuro do Nordeste

Na palestra do Dr. Raul Barbosa no 

Encontro dos Bispos do Nordeste, em 

Campina Grande (PB), em maio de 1956, 

foi apresentada uma completa avaliação 

dos primeiros anos de atuação do Banco 

na Região Nordeste. Segundo esse histó-

rico relato, as atividades de crédito eram 

abrangentes, pois se destinavam ao cré-

dito rural, cooperativo, industrial e cré-

dito geral, cada um com seus critérios 

de atendimento e taxas diferenciadas de 

juros . Essas operações múltiplas de cré-

dito faziam do BNB uma verdadeira agên-

cia de desenvolvimento econômico. 

O presidente do Banco fez também 

observações sobre a necessidade de se 
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assegurar um futuro em longo prazo 

para o desenvolvimento do Nordeste, 

chamando atenção para a necessidade de 

formular-se um plano com esse propó-

sito. Outro fator estratégico para viabili-

zar esse intuito era a criação de um órgão 

coordenador dos programas do Governo 

Federal, cuja inexistência levava a muitos 

desperdícios.

Merece registro ainda que esse 

encontro dos Bispos era liderado por Dom 

Helder Câmara, cearense, muito amigo do 

Dr. Raul Barbosa. Certamente essa reu-

nião contribuiu muito para que o Governo 

Federal criasse o Grupo de Trabalho para 

o Desenvolvimento do Nordeste que, pos-

teriormente, se transformasse em Ope-

ração Nordeste, precursora da criação da 

Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE). Aliás, é bom lembrar 

que os Bispos realizaram outra grande 

reunião na Cidade de Garanhuns (PE), para 
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a qual o BNB enviou uma grande repre-

sentação e eu tive a oportunidade de par-

ticipar desse evento (1958).  Lembro-me que 

estiveram  presentes, além de uma forte 

representação da Igreja, alguns governa-

dores do Nordeste, o próprio Celso Fur-

tado, destacando-se na representação do 

BNB, Rubens Vaz da Costa (que é filho 

desse município), José Nicácio de Oliveira, 

Nilson Craveiro Holanda e o presidente 

do BNB. 

O pronunciamento do Dr. Raul Bar-

bosa nessa ocasião foi marcante e susci-

tou muitos debates. Seus encaminhamen-

tos focalizavam mudanças nas políticas 

para o Nordeste baseadas na institucio-

nalização de um sistema de planejamento 

de longo prazo e coordenação dos inves-

timentos do governo Federal orientados 

para acelerar o crescimento regional, 

inclusive com a participação ativa do BNB.
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[...]

O pronunciamento do Dr. Raul Barbosa 

nessa ocasião foi marcante e suscitou 

muitos debates posteriores, pois 

seus encaminhamentos focalizavam 

mudanças nas políticas para o 

Nordeste...

[...]
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A força da liderança de 
Raul Barbosa para  o 
desenvolvimento regional

O que o Dr. Raul Barbosa fez no 

Banco do Nordeste foi ajustar suas ideias 

e experiência de Deputado Federal e ex-

-governador do Ceará na formulação de 

uma nova instituição “especial” investida 

de uma grande missão: tirar o Nordeste da 

estagnação, do conservadorismo político 

e mitigar a grande pobreza existente em 

meio de práticas de corrupção enraizadas 

secularmente. Vale contextualizar que que 

antes de se tornar presidente do BNB, o Dr. 

Raul Barbosa tinha sido chefe da Assesso-

ria Jurídico do BNB e conhecia a magnitude 

do desafio que teria de enfrentar.

Mas isso não era tudo. Desde o início, 

ele compreendeu que necessitava soli-

citar ajuda interna e externamente para 

a construção não apenas de um edifício, 
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mas a transformação econômica e social 

de praticamente um país. É difícil explicar 

o significado do avanço dessas ideias na 

década de 60. A economia do desenvol-

vimento ainda estava em construção, era 

pouca a literatura em português dessa 

ciência e os cursos de economia estavam 

ainda fundamentados na formação jurí-

dica de seus professores com formação 

acadêmica em nível de graduação.

Em toda a Região, não existia um 

único curso de mestrado em finanças e 

economia e tão pouco pessoas com cursos 

de doutorado, mesmo que formados no 

exterior. Afora os técnicos das missões 

das organizações das Nações Unidas, o 

BNB contava com a colaboração de téc-

nicos com pós-graduação apenas do eco-

nomista gaúcho Diogo Adolfo Nunes de 

Gaspar, que fizera seu curso de mestrado 

nos Estados Unidos e foi contratado para 

ser o chefe do ETENE. 
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Daí a importância do apelo do pre-

sidente aos seus funcionários para uma 

extrema dedicação ao estudo e à fideli-

dade ao trabalho dedicado e voluntário. 

O discurso, a personalidade e a vontade 

firme em cumprir uma missão em bene-

fício do povo do Nordeste, demonstrada 

pelo Dr. Raul Barbosa, contagiou a todos 

nós que constituíamos o corpo funcional 

do Banco em todos os níveis. Outra ini-

ciativa determinante para salvar o Banco 

de influências do clientelismo dominante 

na Região foi a blindagem da instituição 

com concursos públicos e os rígidos cri-

térios técnicos para o exercício de todas 

as funções de confiança. 

Mas essa é uma história que ainda 

não foi escrita e que procurei abordar 

superficialmente no livro que lancei 

durante as comemorações do centenário 

de nascimento desse valoroso cearense, 

conforme já mencionado antes. 
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[...]

Daí a importância do apelo do 

presidente aos seus funcionários para 

uma extrema dedicação ao estudo e 

a fidelidade ao trabalho dedicado e 

voluntariso. O discurso, a personalidade 

e a vontade firme em cumprir uma 

missão em benefício do povo do 

Nordeste, demonstrada pelo Dr. Raul 

Barbosa, contagiou a todos nós que 

constituíamos o corpo funcional do 

Banco em todos os níveis.

[...]
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Em função dessas circunstâncias, vale 

lembrar resumidamente alguns dados que 

caracterizavam o panorama desafiador 

da economia regional naquela ocasião em 

que o presidente Raul Barbosa buscava 

delinear os caminhos para a nova insti-

tuição desenvolvimentista.

Tomando por base os dados do censo 

de 1960, a população do Nordeste era 

de 22 milhões de habitantes, correspon-

dente a 32% do efetivo demográfico do 

País. Dos nove Estados que formavam a 

Região, a Bahia era a mais populosa, com 

5,9 milhões e quase a metade do terri-

tório. Em seguida situava-se Pernambuco 

e o Ceará, sendo o Estado de Sergipe o 

menor com apenas 260 mil habitantes. A 

participação da renda total regional no 

Brasil era de 13%, enquanto em termos 

per capita essa relação era de um terço 

da Região Centro Sul.
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[...]

Para que o Banco do Nordeste pudesse 

direcionar suas ações e prioridades, 

foi atribuída ao Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos (ETENE) a tarefa 

urgente de realizar estudos para 

fundamentar a atuação do banco 

e subsidiar o Governo Federal na 

reorientação de suas políticas para o 

Nordeste.

[...]



101Raul Barbosa no Banco do Nordeste (Memórias)

Para que o Banco do Nordeste pudesse 

direcionar suas ações e prioridades, foi 

atribuída ao Escritório Técnico de Estu-

dos Econômicos (ETENE) a tarefa urgente 

de realizar estudos para fundamentar a 

atuação do banco e subsidiar o Governo 

Federal na reorientação de suas políticas 

para o Nordeste. A primeira Proposta de 

Orçamento de Aplicações do BNB encami-

nhada por Dr. Raul Barbosa, e aprovada 

pela diretoria do Banco, ocorreu no ano 

de 1961. Foi a partir desse momento que 

o Banco começou a elaboração de um 

detalhado Plano de Ação com vistas às 

atividades financeiras da Instituição e do 

desenvolvimento regional. 

Entre muitas das questões tratadas 

nesse Plano, é oportuno mencionar algu-

mas preocupações que então se constitu-

íam graves problemas a serem superados 

para a obtenção de um desenvolvimento 

mais equilibrado.



102 Pedro Sisnando Leite

Sem dúvida, o assunto dominante 

então era a constatação das disparidades 

nos ritmos de crescimento regional no 

Brasil, em desfavor do Nordeste. Dentre 

as prováveis causas dessa situação 

poder-se-ia mencionar o baixo nível de 

capitalização do Nordeste; transferência 

de recursos da Região para o Centro Sul; 

insuficiente expansão do setor externo; 

deficiência da política fiscal compen-

satória. Além disso, no setor produtivo, 

era destacado o insuficiente setor indus-

trial e a existência de uma agricultura 

desarticulada e apoiada em tecnologia 

tradicional.

Deve entender-se, no entanto, escla-

rece o Dr. Raul Barbosa, que a peça fun-

damental no processo de desenvolvi-

mento do Nordeste é o Plano da SUDENE 

com o delineamento de toda a política 

governamental de investimentos em 

obras e serviços públicos, onde o banco 
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estava integrado liderando o apoio aos 

empreendi mentos diretamente rentáveis 

e complementares. 

O olhar estratégico do Dr. Raul 
Barbosa

Cabe ao final deste capítulo reconhe-

cer que o Dr. Raul Barbosa tinha na sua 

índole de administrador moderno obser-

var o passado , mas olhar principalmente 

para o futuro. Certamente baseado em 

sua própria experiência e nos estudos do 

ETENE e do professor Stefan Robock, ele 

expressou muitas vezes que o desenvol-

vimento do Nordeste precisava ter uma 

orientação global e não setorial. 

 Todos os problemas econômicos são 

inter-relacionados, dizia. “Não se pode 

considerar o desenvolvimento agrícola 

sem levar em conta também o desen-

volvimento industrial. É um grave erro 
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[...]

“O principal objetivo da política 

econômica do Nordeste deve ser 

o crescimento da produção e da 

produtividade, com suficientes 

oportunidades de emprego e 

bem-estar”.

[...]
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estratégico tratar do desenvolvimento 

urbano isoladamente do mundo rural”.

O desenvolvimento econômico do 

semiárido não deve visar apenas o com-

bate à seca, ou conter as emigrações em 

áreas onde a população não conta com 

condições de viver adequadamente, mas 

reorientar o sistema produtivo, era outra 

tese pouco compreendida na época, e 

ainda hoje. 

Sem dúvida, a mensagem mais sim-

ples e eficaz no campo do desenvolvi-

mento econômico, deixada por Raul Bar-

bosa, é a seguinte: “O principal objetivo da 

política econômica do Nordeste deve ser 

o crescimento da produção e da produti-

vidade, com suficientes oportunidades de 

emprego e bem-estar”.
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“O Banco do Nordeste tem um programa 

institucional que se vem afirmando no curso 

de suas atividades, independentemente 

das modificações de pessoas na alta 

administração da entidade.”

q
“Os problemas de planejamento com que 

se defronta são variados , desafiadores e 

exigem consideráveis investimentos quer 

no estudo de suas atividades administrativas 

e operacionais, quer em relação a um plano 

de integração dos programas federais para o 

Nordeste”.

q
“Questão de maior importância na etapa a 

vencer, é a que se relaciona com os recursos 

humanos”.
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“O objetivo principal do desenvolvimento, 

seja regional ou nacional, é o aumento da 

produção per capita”.

q
“O abandono das políticas e soluções de 

emergência indica o caminho de pensar 

e agir antes mesmo de a necessidade ser 

identificada”.

q
“Preocupa-nos a realização de um trabalho 

qualitativamente adequado às condições 

de subdesenvolvimento da área e não a de 

arriscados programas de financiamento em 

termos quantitativamente operacionais, 

mas incapazes de influir na modificação 

do secular atraso da economia agrícola do 

Nordeste”.
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“Sabemos hoje que, em todo o Brasil, com 

mais intensidade em zonas subdesenvolvidas 

como o Nordeste , o homem destrói, 

sistematicamente os recursos naturais, 

utilizando processos primitivos e imediatistas 

para trabalhar a terra”.

q
“De qualquer modo, a ideia de utilizar o 

crédito como meio ativo de promover o 

progresso rural é a característica essencial 

das modernas concepções”.

q
“O desenvolvimento fornece maior 

disponibilidade de bens e serviços . Amplia 

também as suas horas de lazer, permitindo-

lhe tempo para atividades espirituais e 

culturais”.



114 Pedro Sisnando Leite

“Através do desenvolvimento , portanto, a 

mulher vai se libertando do servilismo das 

tarefas rotineiras, alcançando a plenitude de 

sua posição social e exercitando, da mesma 

forma que o homem, os seus talentos e a 

sua capacidade”.

q
“O dever do político é criar as condições 

adequadas para que o técnico possa 

trabalhar com tranquilidade e eficiência. E 

a obrigação do técnico é ser competente e 

honesto”.

q
“A compreensão apenas emocional do 

Nordeste prejudicam, até certo ponto, 

a identificação dos seus aspetos mais 

importantes, levando as autoridades a 

programas e providências meramente 

defensivos”.



115Raul Barbosa no Banco do Nordeste (Memórias)

“Como afirmou o economista Celso 

Furtado, pretender desenvolver uma região 

contando apenas com os recursos internos 

é o mesmo que supor possa um homem 

elevar-se do chão puxando para cima os 

próprios  cabelos”.

q
“A impressão simplista do problema 

costuma dar mais relevo aos aspectos 

visíveis do desenvolvimento, 

negligenciando os investimentos em 

educação, pesquisa etc”.

q
“Não basta conhecer apenas as técnicas e 

processos que, em outras regiões tenham 

dado resultados”.
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“O desenvolvimento constitui , acima 

de tudo, um problema regional ou local, 

inerente à própria área, intimamente 

relacionado com o interesse dos seus 

habitantes”.

q
“É preciso que as pessoas sejam 

educadas para compreender o 

problema e impregnadas da mística do 

desenvolvimento econômico”.

“Acredita-se que, em duas décadas ou 

menos, seria possível conseguir elevação de 

50% no rendimento da agricultura sempre 

que se ensinasse aos produtores as técnicas 

modernas, emprego de fertilizantes e a 

seleção de sementes”.
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“O Banco do Nordeste do Brasil foi 

instituído como verdadeira agência de 

desenvolvimento econômico e só terá 

cumprido a sua complexa missão quando 

plenamente integrado nas múltiplas 

atividades de toda a Região a que serve”.

q
“A criação ou ampliação de redes de 

armazenagem gerais e a mais ampla 

congregação dos agricultores em 

cooperativas de vendas, por exemplo, 

abririam ao produtor rural perspectivas mais 

adequadas nos bancos”.

q
“Em resumo, o BNB é uma instituição de 

finalidades múltiplas, que interfere no 

processo produtivo desde a sua origem até 

o transporte financeiro da produção”.



118 Pedro Sisnando Leite

“A seca desencadeia uma crise de 

desemprego e desocupação nas zonas 

rurais, reduzindo a produção agrícola, 

diminuindo o minguado poder aquisitivo 

das populações”.

q
“O subdesenvolvimento do Nordeste tem 

múltiplas causas: baixa produtividade, 

insuficiência de capitais, práticas 

agrícolas rotineiras e elevados índices de 

analfabetismo”.

q
“O planejamento das soluções requer, por 

conseguinte, articulação entre os diferentes 

órgãos que atuam na Região. As soluções 

isoladas estiolam-se, produzem parcos 

resultados, ou agravam os problemas que, 

aparentemente, procuram solucionar”.
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“A primeira batalha que o Banco teve 

de travar foi de subordinar o estudo de 

financiamentos à apresentação de projetos 

de investimento. O BNB financiaria planos 

tecnicamente formulados e não simples 

ideias por melhores que fossem”. 

q
“No setor industrial, há amplo campo 

para pesquisas, principalmente do 

aproveitamento de matérias-primas 

regionais. Deve-se levar em conta , porém, 

que não basta identificar processos técnicos. 

É imprescindível desenvolvê-los até o ponto 

de serem utilizáveis economicamente”.

q
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“Os centros educacionais e de pesquisas 

devem, mais do que quaisquer outras 

instituições , participar da renovação de 

mentalidade inerente ao processo de 

desenvolvimento econômico”.

q

“Muito fácil teria sido ao Banco do Nordeste 

desvirtuar-se e congelar ou desperdiçar 

os recursos próprios e de terceiros em 

negócios apressados ou mal orientados. Tal 

não ocorreu graças ao idealismo e a firmeza 

de propósitos dos que vêm conduzindo a 

entidade nos seus primeiros passos...”
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“Cumpre-nos aqui observar que foi 

em função dos trabalhos de pesquisa 

econômica do BNB que se difundiu a ideia 

da necessidade de um planejamento 

global parta o Nordeste, através do qual, 

pela ação coordenada das diferentes 

instituições do governo, fosse possível 

elevar a produtividade dos recursos federais 

investidos na Região”.

q
“Em consonância com essas ideias, propôs 

o BNB, em 1956, a criação de Grupo 

de Trabalho para o Desenvolvimento 

do Nordeste (GTDN), posteriormente 

transformado em Conselho de 

Desenvolvimento do Nordeste (CODENO), 

cujos trabalhos contribuíram como base 

para a estruturação da SUDENE”.
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Esboço Histórico

O Nordeste do Brasil é uma das regi-

ões de mais antiga colonização do novo 

mundo e a área pioneira na exploração 

agroindustrial do País. Com início em 

1532, a produção açucareira do Nordeste 

tornou-se a mais importante do mundo. 

 Na primeira metade do século XVII, 

o Nordeste viveu, em decorrência disso, 

uma fase de acentuada prosperidade 

pelos padrões de então, com significativas 

transações com os mercados europeus.

A economia açucareira do Nordeste, 

entretanto, sofreu um rude golpe pela 

concorrência da produção oriunda das 

Antilhas. Os preços do produto caíram 



132 Pedro Sisnando Leite

[...]

Por força do acentuado aumento 

demográfico e a crise de produção e 

emprego no litoral úmido açucareiro, 

a população nordestina deslocou-se 

com maior intensidade para o Interior 

semiárido, onde implantou uma 

agricultura mista de subsistência e 

pecuária, em combinação com a 

cotonicultura.

[...]
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drasticamente nos mercados internacio-

nais, com graves consequências econômi-

cas e sociais para a Região. Ao mesmo 

tempo, surgiram novas fronteiras regio-

nais no Brasil produtoras de ouro, borra-

cha e café, que se constituíam as maiores 

atrações econômicas da época.

Por força do acentuado aumento 

demográfico e a crise de produção e 

emprego no litoral úmido açucareiro, a 

população nordestina deslocou-se com 

maior intensidade para o Interior semi-

árido, onde implantou uma agricultura 

mista de subsistência e pecuária, em com-

binação com a cotonicultura.

Os historiadores estão de acordo 

que as disparidades econômicas e sociais 

entre o Nordeste e o Centro-Sul tiveram 

início por volta de 1800, com o término do 

ciclo da cana-de-açúcar e do algodão e a 

ascensão dos mercados para o café. Deu-

se, a partir daí, agravado pela abolição da 
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[...]

O declínio relativo da economia 

nordestina na primeira metade do 

atual século está vinculada também 

ao comportamento do setor industrial, 

que prosperou substancialmente em 

São Paulo em detrimento do Nordeste. 

[...]
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escravatura, quase um século de declínio 

relativo do Nordeste. O economista Stefan 

H. Robock acrescenta que, além da crise de 

produção açucareira, outros fatores estru-

turais de natureza socioeconômica para 

o desenvolvimento e uma política econô-

mica focalizada sobre o mais dinâmico 

Centro-Sul, contribuíram para o aumento 

do hiato entre essa região e o Nordeste.1

O declínio relativo da economia nor-

destina na primeira metade do atual século 

está vinculada também ao comportamento 

do setor industrial, que prosperou subs-

tancialmente em São Paulo em detrimento 

do Nordeste.

Assim é que de 1900 até os anos cin-

quenta, chegou a economia nordestina 

a experimentar alguma reativação, com 

base na sua vinculação ao mercado em 

expansão no Centro Sul, apresentando um 

1 Brazil’s developing Northeast, Washington, The Brookings Ins-
titutions, 1964.
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[...]

As primeiras informações sobre secas 

no Nordeste datam de 1583, além 

de relatos sobre as consequências e 

sofrimentos das populações motivadas 

pelas secas no tempo da Colônia, do 

Império e da República, como registra 

Dr. Guimarães Duque.

[...]
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modesto aumento na renda per capita.2 
Contudo, o ritmo de aumento nessa fase 

foi ainda bastante lento, de modo que o 

Nordeste continuou a perder posição no 

conjunto da economia nacional.

Na verdade, o Nordeste foi conside-

rado durante séculos como uma região 

problemática devido ao seu clima. As 

primeiras informações sobre secas no 

Nordeste datam de 1583, além de relatos 

sobre as consequências e sofrimentos 

das populações motivadas pelas secas no 

tempo da Colônia, do Império e da Repú-

blica, como registra Dr. Guimarães Duque.3

A literatura sobre esses fenôme-

nos, de maneira sistemática, data de 1614. 

Estudo do Dr. Rui Simões de Menezes,4 

de fato, anota mais de 1.000 publicações 

sobre o assunto.

2 Perspectivas de desenvolvimento do Nordeste até 1980. Forta-
leza, BNB, 1973.
3 Perspectivas Nordestinas, Fortaleza, BNB, 1982.
4 Contribuição à Hidrografia nas Secas, Fortaleza, BNB, 1953.
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[...]

Na República, tiveram continuidade as 

medidas de melhoria das condições 

do meio físico e, depois da Revolução 

de 30, houve aceleração nos trabalhos 

e engenharia e, em menor escala, 

atenção para com a irrigação, 

piscicultura, plantas forrageiras e 

estudos de solos.

[...]
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Foi com as desastrosas ocorrências 

da seca de 1877-79, com mais de um milhão 

afetados pela fome, sede e doenças, prin-

cipalmente no Ceará, que o Governo Fede-

ral reconheceu ser o Nordeste uma região 

problemática de interesse nacional.

Em decorrência disso, o Imperador 

Pedro II criou uma Comissão Imperial para 

sugerir medidas que evitassem no futuro 

a repetição das desastrosas consequên-

cias de crises climáticas semelhantes. O 

fulcro do programa proposto era de natu-

reza hidráulica, principalmente obras de 

engenharia, açudes públicos e estradas. 

O açude Cedro, no município de Quixadá 

(CE), iniciado em 1884 e terminado em 

1906, é um exemplo das iniciativas nesse 

tocante.

Na República, tiveram continuidade 

as medidas de melhoria das condições 

do meio físico e, depois da Revolução 

de 30, houve aceleração nos trabalhos e 
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[...]

Durante o período de 1948-51 

— Governo Dutra — as ideias de 

planejamento econômico frutificaram 

vigorosamente. Um plano quinquenal 

de desenvolvimento nacional 

(SALTE) foi elaborado e submetido ao 

Congresso Nacional, em 1948.

[...]
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engenharia e, em menor escala, atenção 

para com a irrigação, piscicultura, plantas 

forrageiras e estudos de solos.5

Dessa época até a Segunda Guerra 

Mundial (1942) o Governo Federal procu-

rou realizar a integração política nacional, 

quando foram iniciados alguns estudos 

visando subsídio à ação governamental, 

bastante centralizada então. É dessa fase 

(1943) a criação da Missão Técnica Ame-

ricana de Alto Nível (mais conhecida por 

missão Cook) para auxiliar o Brasil no 

planejamento de autossuficiência econô-

mica, especialmente tendo em conta os 

problemas criados com a Segunda Guerra 

Mundial.

Durante o período de 1948-51 — 

Governo Dutra — as ideias de planejamento 

econômico frutificaram vigorosamente. 

Um plano quinquenal de desenvolvi-

mento nacional (SALTE) foi elaborado 

5 J. G. Duque, Perspectivas nordestinas, Fortaleza, BNB, 1982.
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[...]

A instituição pioneira no Brasil em 

pesquisa e treinamento, entretanto, foi 

a Fundação Getúlio Vargas, criada em 

1944 na forma de órgão semi-oficial. 

O primeiros estudos dessa entidade 

destacavam a necessidade do País 

adotar formas de desenvolvimento de 

desenvolvimento planificado.

[...]
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e submetido ao Congresso Nacional, em 

1948. Nesse mesmo ano, a Comissão Téc-

nica Mista Brasil-Estados Unidos (condu-

zida pelos economistas John Albbing e 

Octávio Gouvea de Bulhões) elaborou cir-

cunstanciados estudos sobre a economia 

brasileira. O programa denominado Ponto 

IV (1951-53) foi resultante do acordo fir-

mado com os Estados Unidos, por suges-

tão de feridos estudos.

A instituição pioneira no Brasil em 

pesquisa e treinamento, entretanto, foi a 

Fundação Getúlio Vargas, criada em 1944 

na forma de órgão semi-oficial. O primei-

ros estudos dessa entidade destacavam 

a necessidade do País adotar formas de 

desenvolvimento planificado. A Constitui-

ção de 1946, aliás, autoriza a intervenção 

na economia e cria um Conselho Nacional 

de Economia, com início de atividade em 

1949. Na mesma época, outras atividades 

de estudo e pesquisas econômicas foram 
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[...]

Getúlio Vargas fora eleito para 

presidente em 1950. Logo depois, 

em 1951, abateu-se sobre o Nordeste 

uma seca de grandes repercussões 

econômicas e sociais, chamando a 

atenção da Nação para a necessidade 

da modificação da política para a 

Região. 

[...]
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iniciadas pela Federação das Indústrias e 

Associação Comercial de São Paulo.

Na década de 1950, alguns órgãos espe-

cializados das Nações Unidas passaram 

a despertar interesse pelos assuntos de 

desenvolvimento econômico, concedendo 

bolsas e realizando seminários e estudos 

gerais sobre a economia dos países da 

América Latina.

Getúlio Vargas fora eleito para pre-

sidente em 1950. Logo depois, em 1951, 

abateu-se sobre o Nordeste uma seca 

de grandes repercussões econômicas e 

sociais, chamando a atenção da Nação 

para a necessidade da modificação da 

política para a Região.
Após visitar o Nordeste por essa oca-

sião, o Ministro da Fazenda de Vargas, 
Horácio Láfer, propôs a criação do Banco 
do Nordeste do Brasil. Inicialmente o BNB 
tinha por finalidade o financiamento da 
agricultura, obras de irrigação, aquisição 
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[...]

A mensagem presidencial que 

propunha a criação do BNB continha 

críticas ao approach de obras contra 

às secas e apontava a necessidade de 

realização de estudos e elaboração 

de um plano global para a Região, 

de modo a atacar as causas e efeitos 

econômicos e sociais dos problemas 

regionais.

[...]
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de máquinas agrícolas, construção de 
silos e exploração de cultivos econômi-
cos adaptados ao semiárido. Por influ-
ência dos três assessores nordestinos de 
Vargas — Rômulo de Almeida, Jesus Soares 
Pereira e Cleantho de Paiva Leite — o BNB 
teve suas funções ampliadas para tornar-
-se um grande órgão de desenvolvimento 
econômico regional. Em junho de 1952 o 
BNB foi instituído por Lei e, sob a presi-
dência de Dr. Rômulo de Almeida, iniciava 
suas operações em 1954.

A mensagem presidencial que propu-
nha a criação do BNB continha críticas 
ao approach de obras contra as secas e 
apontava a necessidade de realização de 
estudos e elaboração de um plano global 
para a Região, de modo a atacar as causas 
e efeitos econômicos e sociais dos pro-
blemas regionais.

A experiência do BNB na moldagem 

de nossas concepções sobre o desen-

volvimento econômico e da mentalidade 
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[...]

Naquela ocasião, a Região que 

abrangia os Estados do Piauí à Bahia, 

contava com uma população de 18 

milhões de habitantes, e com uma 

renda per capita de apenas 43% da 

média brasileira. A preços da época, 

cerca de US$ 83 anual.

[...]
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dos políticos e empresários regionais tem 
início com a realização e divulgação de 
pesquisas e estudos elaborados pela sua 
equipe pioneira de economistas do Escri-
tório Técnico de Estudos Econômicos.

Desde a sua criação em 1954, até o 
momento, este instituto de pesquisa já 
elaborou e publicou cerca de 1.500 estu-
dos, dos quais serão focalizadas algumas 
contribuições que marcam o pensamento 
econômico da Região, nessa última metade 
do século XX.

Projeto de Planejamento Global 
para o Nordeste

O Memorando apresentado às Nações 
Unidas pelo economista Stefan H. Robock,6 

em dezembro de 1955, na qualidade de 

assessor do Banco do Nordeste do Brasil, 
6 Economista-Chefe de Tennessee Valley Authority (USA) e da 
missão da Organização das Nações Unidas junto ao Banco do 
Nordeste para organizar o ETENE, seu programa de treinamento 
e realização de pesquisas econômicas básicas.
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registrava que, ‘não obstante os esforços e 

a existência de razoáveis recursos naturais, 

o Nordeste tinha permanecido, de modo 

geral, na retaguarda econômica do País”.

Naquela ocasião, a Região que abran-

gia os Estados do Piauí à Bahia, contava 

com uma população de 18 milhões de 

habitantes, e com uma renda per capita de 

apenas 43% da média brasileira. A preços 

da época, cerca de US$ 83 anual.

Com base nos estudos iniciais e ela-

borados pela equipe técnica em forma-

ção no Escritório de Estudos Econômicos 

do Nordeste (ETENE), o professor Stefan 

Robock relatou em seu memorando “que 

o pouco êxito dos programas de desen-

volvimento do Nordeste” podia, em grande 

parte, ser atribuído aos seguintes fatores:

1. Ausência de planejamento regional e 

pequena quantidade de pessoal téc-

nico habilitado para levar a cabo os 
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estudos e análises necessárias a um 

programa de desenvolvimento econô-

micos adequado.

2. Não utilização de critérios científicos 

na identificação dos problemas regio-

nais. A falta de informações adequa-

das e compreensões emocionais dos 

problemas do Nordeste resultavam 

em programas cujos méritos ficavam 

muito a desejar.

3. Os programas regionais eram defen-

sivos e relativos aos efeitos e não as 

causas e orientados para promover 

diretamente o desenvolvimento eco-

nômico. Não havia programação dos 

recursos financeiros totais requeridos 

para os programas, os quais eram insu-

ficientes às múltiplas finalidades.

4. Ausência de coordenação entre 

os programas regionais e entre as ins-

tituições responsáveis por esses pro-

gramas. Os esforços para realizá-la 
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[...]

Com base neste diagnóstico preliminar, 

o ETENE iniciou um programa de 

análise econômica como subsídio à 

elaboração de um programa regional e 

de uma política de crédito e assistência 

técnica para o Banco do Nordeste do 

Brasil. 

[...]
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compulsoriamente ou voluntariamente 

fracassaram. A falta de uma visão global 

da economia regional poderia ser uma das 

causas importantes dessa desarticulação.

Referindo-se a situação prevalecente 

em 1955, Stefan Robock afirmava: 

A situação atual é inadequada e impró-
pria, havendo empenho simultâneo em 
todos os setores sem uma coordenação 
central no planejamento ou na exe-
cução, com desperdício de recursos e 
resultados insatisfatórios.

Com base neste diagnóstico prelimi-

nar, o ETENE iniciou um programa de aná-

lise econômica como subsídio à elaboração 

de um programa regional e de uma polí-

tica de crédito e assistência técnica para 

o Banco do Nordeste do Brasil. A missão 

das Nações Unidas sugeriu, inclusive, que 

tal projeto deveria contar com o apoio da 

Presidência da República, para facilitar 

o fornecimento de informações e outras 
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[...]

Na ocasião, aliás, o novo presidente 

eleito, Juscelino Kubitschek de Oliveira 

(1955), reconhecia a necessidade de 

“planejamento regional e coordenação 

do Nordeste, nas Diretrizes Gerais do 

Planejamento do Desenvolvimento.”

[...]
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modalidades de ajuda por parte das insti-

tuições regionais. Na ocasião, aliás, o novo 

presidente eleito, Juscelino Kubitschek de 

Oliveira (1955), reconhecia a necessidade 

de “planejamento regional e coordenação 

do Nordeste, nas Diretrizes Gerais do Pla-

nejamento do Desenvolvimento.”

A ideia era começar no Nordeste 

uma experiência que poderia motivar o 

interesse de outras regiões do Brasil e de 

outros países subdesenvolvidos.

O Escritório Técnico de Estudos Eco-

nômicos do Nordeste7 foi o órgão ideali-

zado para orientar esses novos propósitos 

na qualidade de um instituto de pesquisas 

econômicas regional8 e um Departamento 
7 O Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, que 
ficou ligado diretamente à Presidência do BNB, fora instituído 
com base na Lei 1.649, de 19.07.1952, que criou o Banco do Nor-
deste e institucionalizado em 18 de janeiro de 1954 pela Assem-
bleia Geral de Constituição do BNB.
8 As outras entidades da época com atividades de pesquisa eco-
nômica eram a Comissão de Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco (CONDEPE), subordinada ao Governo do Estado, e 
o Instituto de Economia e Finanças da Bahia, sociedade privada, 
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[...]

o ETENE concentrou suas atividades 

em estudos que permitissem 

formar uma base de conhecimentos 

científicos para melhor recomendar 

prioridades e orientar o 

desenvolvimento econômico do 

Nordeste.

[...]
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encarregado da elaboração de estudos 

para a formulação da política econômica 

do BNB. Ao lado dos esforços com a fina-

lidade de criar e organizar alguns órgãos 

do Banco, o ETENE concentrou suas ativi-

dades em estudos que permitissem formar 

uma base de conhecimentos científicos 

para melhor recomendar prioridades e 

orientar o desenvolvimento econômico 

do Nordeste.

Outro campo de interesse dessa fase 

inicial era sugerir medidas para melhorar 

a coordenação regional, adotar prática do 

planejamento e treinar pessoal em aná-

lise regional e planejamento.

Atendendo a essas circunstâncias, 

a equipe técnica do ETENE dedicou-se, 

nos primeiros anos de funcionamento, a 

realização de uma análise global da agri-

cultura e do desenvolvimento industrial 

subsidiada pelo Governo do Estado e pela Universidade da 
Bahia.
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[...]

As investigações sobre a indústria 

visavam evidenciar os fatores 

que no passado determinaram o 

estabelecimento de novas empresas 

ou os obstáculos a tal expansão. Quais 

foram as fontes de financiamento 

e que fizeram as autoridades para 

encorajar o crescimento da produção 

manufatureira?

[...]
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do Nordeste. O primeiro estudo buscava a 
produção de informações atuais necessá-
rias a orientação de outros órgãos ligados 
ao desenvolvimento agrícola do Nordeste 
e da ação promocional do BNB.

Aspecto fundamental dessa análise 
foi o exame dos canais de comercializa-
ção, com o fito de obter dados necessá-
rios para o estabelecimento de redes de 
silos, armazéns, matadouros, frigoríficos 
e vias de transporte.

As investigações sobre a indústria 
visavam evidenciar os fatores que no 
passado determinaram o estabelecimento 
de novas empresas ou os obstáculos a 
tal expansão. Quais foram as fontes de 
financiamento e que fizeram as autori-
dades para encorajar o crescimento da 
produção manufatureira? Quais as pos-
sibilidades que existiam para uma mais 
rápida expansão no futuro?

A pequena indústria, o artesa-
nato e a indústria rural foram também 
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[...]

Que possibilitasse havia de substituição 

de importações e exportações 

das matérias-primas por produtos 

beneficiados? Como ampliar a 

formação de divisas para o Nordeste? 

Foram questões exaustivamente 

investigadas pela equipe do ETENE.

[...]
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contemplados. A preocupação aqui era a 

pesquisa do aproveitamento de matérias-

-primas e da contribuição que tais ativi-

dades poderiam emprestar a uma ação 

reguladora dos desempregados estacio-

nários e a sua função educativa.

Dois outros segmentos complementa-

vam o esquema de abordagem dos estudos 

dos problemas do Nordeste; os estudos de 

produtos agrícolas específicos e a análise 

do comércio internacional e exterior. Que 

possibilitasse havia de substituição de 

importações e exportações das matérias-

-primas por produtos beneficiados? Como 

ampliar a formação de divisas para o Nor-

deste? Foram questões exaustivamente 

investigadas pela equipe do ETENE.

A 14 de dezembro de 1956, foi insti-

tuído o Decreto 40.554 constituindo, no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento, 

o Grupo de Trabalho para o Nordeste 

(GTDN), cuja direção executiva foi confiada 
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ao representante do BNB. O novo encargo 

atribuído ao BNB, comenta o Relatório de 

Atividades do Banco de 1956, 

Encontra plena ressonância na dedi-
cação e no entusiasmo de seu corpo 
técnico e traduz a confiança que a ins-
tituição vem depositando em quantos 
se preocupam com a solução dos pro-
blemas da área seca do País.

Novas Frentes para o 
Desenvolvimento do Nordeste

Os estudos realizados pelo GTDN, 

depois CODENO — Conselho de Desenvol-

vimento do Nordeste, resultaram na cria-

ção, em dezembro de 1959, por iniciativa 

do Poder Executivo, da autarquia federal 

Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste — SUDENE, que tinha como 

objetivo a implantação da nova política 

governamental de desenvolvimento do 

Nordeste.



163Raul Barbosa no Banco do Nordeste (Memórias)

Entre o quinquênio da criação do 

ETENE e da SUDENE foi realizado pelo 

Banco do Nordeste, isoladamente e em 

cooperação com o GTDN e CODENO, nume-

roso elenco de pesquisas econômicas.

Podem ser citadas como exemplos 

os estudos sobre Eletrificação Rural; 

Informe sobre a Situação do Coopera-

tivismo no Nordeste; Irrigação na Área 

Pernambucana do São Francisco; Estudos 

sobre as Xerófilas do Nordeste; Efeitos da 

Seca de 1958; Estudo sobre o Artesanato 

e Pequena Indústria do Nordeste. Os pro-

blemas de mão de obra foram estudados 

pelo ETENE em conjunto com o GTDN, 

com a colaboração de técnicos da Orga-

nização Internacional do Trabalho, bem 

como o sistema de transporte da Região.

Foram elaborados trabalhos refe-

rentes aos serviços de abastecimento de 

água em centros urbanos nordestinos 

sobre o sistema bancário e um Manual de 
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[...]

Podem ser citados, ainda, trabalhos 

no campo da pecuária, estudos 

de mercado para vários produtos 

industrializados, sobre as instituições 

brasileiras de mercado de títulos e 

levantamento da renda social do 

Nordeste, por regiões.

[...]
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Localização Industrial, de autoria do Prof. 

Fernando de Oliveira Mota, então chefe do 

núcleo do ETENE no Recife. Mereceram 

atenção também a cultura de algodão de 

fibra longa, palma forrageira e análise de 

informações pluviométricas, com vistas 

ao diagnóstico das perspectivas de possí-

vel ocorrência de secas.

Podem ser citados, ainda, trabalhos 

no campo da pecuária, estudos de mer-

cado para vários produtos industrializa-

dos, sobre as instituições brasileiras de 

mercado de títulos e levantamento da 

renda social do Nordeste, por regiões.

Diante desses fatos e ao ensejo da 

reunião anual dos membros do Conselho 

Consultivo, resolveu o Banco promover a 

realização de um seminário sobre vários 

temas de importância para o desenvolvi-

mento do Nordeste. Tal reunião foi reali-

zada em Fortaleza, entre 25 e 28 de junho 

de 1960, com grande número de notórias 



166 Pedro Sisnando Leite

[...]

Cabe registrar, neste particular, 

as presenças do Dr. Raul Barbosa, 

Presidente do BNB, Dr. Celso Furtado, 

Superintendente da SUDENE, Dr. João 

Gonçalves de Souza, da OEA, Stefan 

Robock, Dr. Guimarães Duque, além 

de outros, e muitos técnicos do BNB, 

SUDENE, DNOCS etc.

[...]
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personalidades ligadas então às institui-
ções e atividades de desenvolvimento do 
Nordeste. Cabe registrar, neste particular, 
as presenças do Dr. Raul Barbosa, Presi-
dente do BNB, Dr. Celso Furtado, Superin-
tendente da SUDENE, Dr. João Gonçalves 
de Souza, da OEA, Stefan Robock, Dr. Gui-
marães Duque, além de outros, e muitos 
técnicos do BNB, SUDENE, DNOCS etc.

Os principais assuntos e temas tra-
tados nessa reunião foram: 1. Estimular 
a coleta de recursos através de Títulos 
Mobiliários — BNB — Departamento de 
Assessoria; 2. Assistência técnica e finan-
ceira à pequena indústria — BNB — Car-
teira de Crédito Industrial. Sobre o mesmo 
tema apresentaram trabalhos o Dr. Igor 
Tenório e o Dr. José Guimarães Duque; 3. 
A experiência da Fundação para o Desen-
volvimento da Ciência e da Técnica para o 
Treinamento de Pessoal; 4.

O laboratório de Tecnologia de Fibras 

Têxteis do Instituto de Tecnologia Rural 
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— ITR-UFC; 5. Pessoal especializado para 

as Instituições de Desenvolvimento Regio-

nal — Dr. José Guimarães Duque. Sobre o 

mesmo tema o Escritório Técnico de Estu-

dos Econômicos apresentou também um 

trabalho; 6. Articulação entre as Entidades 

de Desenvolvimento Regional — Dr. José 

Guimarães Duque. Com o mesmo título, 

o Dr. José Nicácio de Oliveira — Chefe do 

ETENE — e o economista Pedro Sisnando 

Leite apresentaram um estudo abordando 

as concepções prática e teórica sobre a 

experiência e o futuro do Nordeste do 

Brasil.

Perspectivas da Economia do 
Nordeste

Trabalho marcante do ETENE foi o 

projeto de pesquisa destinada a analisar 

o comportamento da economia do Nor-

deste entre 1970-80, nos âmbitos global e 
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setorial, examinando as possibilidades e 

as condições para um crescimento mais 

acelerado da Região na década de setenta.

O ETENE contou para esta finalidade 

com a assistência técnica do Prof. Stefan 

H. Robock, da Universidade de Columbia 

(USA), do professor Benjamin Hopenhayn, 

do ILPES (Chile), Dr. Juvenal Osório (BNDE) 

e técnicos da SUDENE, IPEA, FGV, DNPM, 

SUDEPE, GEIPOT e ELETROBRÁS. O traba-

lho compôs-se de estudos básicos e espe-

ciais, num total de trinta monografias.

Na primeira parte foram tratados a 

estrutura e crescimento da renda, popu-

lação e mão de obra, agropecuária, indús-

tria, construção e habitação, mineração, 

energia elétrica e transporte e comunica-

ção. Como estudos especiais foram ana-

lisados o setor público, educação, saúde, 

possibilidades de exportação, emprego, 

turismo, promoção de investimento, ciên-

cias e tecnologia e urbanização.
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[...]

Por sua vez, os responsáveis pela 

elaboração dos referidos documentos 

estiveram no Congresso Nacional 

fazendo exposições para os senadores 

e deputados, universidades, assim 

como em vários Estados do Nordeste.

[...]
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Este estudo obteve importante reper-

cussão junto a escalões superiores do 

Governo Federal e do Poder Legislativo, 

associações de classes e entidades regio-

nais. Estiveram em Fortaleza para  reuniões 

com as equipes técnicas do ETENE sobre 

tais pesquisas os ministros do Interior, 

Planejamento e Agricultura.

Por sua vez, os responsáveis pela ela-

boração dos referidos documentos esti-

veram no Congresso Nacional fazendo 

exposições para os senadores e deputa-

dos, universidades, assim como em vários 

Estados do Nordeste.

As conclusões principais deste estudo 

foram de que a economia do Nordeste 

poderia intensificar suas taxas de cresci-

mento econômico e passar por substan-

ciais transformações estruturais. Caso os 

prognósticos fossem cumpridos, o Nor-

deste poderia, durante a referida década, 

obter redução das disparidades regionais, 
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[...]

Foi estipulado uma taxa média 

de crescimento na década para a 

economia nordestina de 10% ao 

ano, tomando por base as reais 

possibilidades dos recursos existentes 

e a uma tendência histórica bastante 

favorável em termos de ritmo de 

crescimento da renda. 

[...]
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criar empregos produtivos para a mão de 

obra e dar início a um processo de desen-

volvimento autossustentado.

O diagnóstico esclarecia que a região 

havia saído de uma longa fase de rela-

tiva estagnação econômica, iniciando 

uma etapa de alvissareira evolução. Os 

motivos dessa alteração nas tendências 

da economia decorria da adoção de nova 

política governamental a partir do final 

da década de cinquenta. A criação do BNB 

e SUDENE foram dois marcos significati-

vos das novas políticas.

Foi estipulado uma taxa média de 

crescimento na década para a economia 

nordestina de 10% ao ano, tomando por 

base as reais possibilidades dos recursos 

existentes e a uma tendência histórica 

bastante favorável em termos de ritmo de 

crescimento da renda. De fato, entre 1947-

53 deu-se no Nordeste um incremento 

anual da renda de apenas 3% ao ano. No 
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[...]

A participação da renda “per capita” do 

Nordeste em relação ao País poderia 

elevar-se de 45% para 47%. A mudança 

na composição setorial da produção 

seria no sentido de substancial 

acréscimo da renda industrial no total 

com percentagem de 22% em 1980 

contra apenas 13% no início da década.

[...]
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período de 1954-62 subiu para 6,8% e entre 

1965-69 alcançou a média anual de 8%.

Estimou-se que a indústria lideraria o 

crescimento regional, com uma taxa pre-

sumível de 15%, cabendo a agricultura uma 

meta de 6,5% e os serviços o montante de 

10% ao ano. A participação da renda “per 

capita” do Nordeste em relação ao País 

poderia elevar-se de 45% para 47%.

A mudança na composição setorial 

da produção seria no sentido de substan-

cial acréscimo da renda industrial no total 

com percentagem de 22% em 1980 contra 

apenas 13% no início da década. As esti-

mativas eram de que, em 1980, metade da 

população regional estivesse nos centros 

urbanos e o desemprego urbano e rural 

declinasse em média 40% no período.

A concepção do cenário para a econo-

mia do Nordeste em 1980 não foi produtivo 

de projeções do passado, mas da inves-

tigação exaustiva da viabilidade desse 
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[...]

O emprego produtivo para a mão de 

obra foi considerado como a forma 

mais dignificante de valorização do 

homem, mas reconhecia o estudo que 

a criação de mais empregos dependia 

do ritmo de crescimento da economia.

[...]
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crescimento, segundo a via de concentra-

ção de esforços em torno de uma série 

de medidas prioritárias de fortalecimento 

da economia regional. De modo geral, as 

diretrizes com esta finalidade eram perti-

nentes a consolidação do setor industrial, 

modernização da agricultura, promoção 

das exportações e turismo e manutenção 

do dinamismo do setor governamental.

O estudo concluiu também que para 

atingir os objetivos previstos, os esforços 

destinados à dinamização da economia 

nordestina deveriam ser de longo prazo 

para que a Região ingressasse num pro-

cesso de desenvolvimento autossusten-

tado, apoiado nas forças geradas pelo 

próprio sistema.

O emprego produtivo para a mão de 

obra foi considerado como a forma mais 

dignificante de valorização do homem, 

mas reconhecia o estudo que a criação 

de mais empregos dependia do ritmo de 
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[...]

A indústria foi considerada como o 

fator de dinamização e transformação 

setorial da economia e a agricultura 

como apoio ao crescimento acelerado.

[...]
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crescimento da economia. Foi estimado 
que, na década, a população regional cres-
ceria de 9,1 milhões de habitantes, com 
uma oferta adicional de mão de obra de 
3,4 milhões de pessoas.

A indústria foi considerada como o 
fator de dinamização e transformação 
setorial da economia e a agricultura como 
apoio ao crescimento acelerado. O papel 
da indústria na década de setenta seria 
fundamentalmente diferente do passado, 
quando o setor não tinha expressão no 
conjunto da economia e se constituía domi-
nantemente de indústrias tradicionais.

Foi reconhecido, porém, que um dos 
grandes desafios para o Nordeste seria 
transformar os padrões da agricultura tra-
dicional de modo a torná-la competitiva 
e capaz de assegurar emprego a grande 
parcela da população que não tinha possi-
bilidades de transferir-se para os centros 
urbanos.

O crescimento mais rápido das 

exportações nordestinas foi identificado 
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[...]

As vendas para o exterior montavam a 

381 milhões de dólares, em 1970, com 

crescimento médio nos anos anteriores 

de mais ou menos 6% e um coeficiente 

de exportação de 8% (relação entre as 

exportações e a renda interna).

[...]
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como um pré-requisito para o incremento 

da economia regional e consolidação na 

industrialização e modernização da agri-

cultura na década de 70. As vendas para 

o exterior montavam a 381 milhões de 

dólares, em 1970, com crescimento médio 

nos anos anteriores de mais ou menos 

6% e um coeficiente de exportação de 8% 

(relação entre as exportações e a renda 

interna). Na época, o Nordeste contribuía 

com 14% da geração de divisas do País, 

dos quais 80% tinham origem na Bahia 

(43%), Pernambuco (22%) e Ceará (15%).

Com relação a este setor, os estudos 

foram conduzidos de modo a verificar a 

viabilidade de o setor exportador crescer 

a uma taxa compatível com o cresci-

mento da renda regional e que garantisse 

a manutenção da posição do Nordeste no 

comércio externo brasileiro. De acordo 

com tais critérios, foi estimado para 1980 

uma exportação de US$ 1.062 milhões, em 
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[...]

Foi proposta a criação de um sistema 

regional de promoção das exportações, 

com núcleos nos principais Estados 

exportadores e a participação da 

SUDENE, BNB, BB, CACEX e Ministério 

das Relações Exteriores.

[...]
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contraposição dos US$ 403 milhões alcan-
çados em 1971, ou seja, uma taxa anual de 
10%. A concretização dessa meta dependia 
bastante da promoção das exportações 
através da assistência a essa atividade 
quanto a pesquisas, ensino de técnicas e 
procedimentos para a venda e embarque 
do produto até sua comercialização no 
exterior, além, naturalmente, dos incenti-
vos fiscais e financeiros.

Foi proposta a criação de um sis-
tema regional de promoção das exporta-
ções, com núcleos nos principais Estados 
exportadores e a participação da SUDENE, 
BNB, BB, CACEX e Ministério das Relações 
Exteriores.

O estudo abrangeu também a análise 
da situação e perspectiva do turismo e 
dos principais aspectos sociais do desen-
volvimento, tais como habitação, educa-
ção, saúde etc. e de infraestrutura: energia, 
transporte e portos. Em todos os casos 

foram avaliados as dificuldades existentes 
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[...]

Outra pesquisa de âmbito abrangente 

que marcou significativamente o 

acervo de conhecimentos sobre a 

economia do Nordeste foi realizada 

pelo BNB no final da década de 70.

[...]
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e indicados os rumos e providências que 
deveriam ser tomadas para um cresci-
mento econômico visando a conquista de 
dias melhores para a Região.9

Diagnósticos e Sugestões

Outra pesquisa de âmbito abrangente 
que marcou significativamente o acervo 
de conhecimentos sobre a economia do 
Nordeste foi realizada pelo BNB no final 
da década de 70.

Os objetivos básicos desse estudo 
foram analisar a evolução socioeconô-
mica do Nordeste nas últimas décadas, 
com especial ênfase na avaliação das 
principais políticas governamentais e 
seus reflexos na Região, bem como apre-
sentar proporções no aperfeiçoamento 

do processo de desenvolvimento regional.

9 As taxas de crescimento obtidas pelo Nordeste no período 
1970-80 foram 9,7% ao ano para a economia com um todo e de 
5,6% para agricultura, 10% para a indústria (14% entre 1976-79) e 
11% para o setor serviços.
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[...]

O estudo prova, na verdade, que o 

custo é mínimo para o crescimento 

do resto do País a opção de reforçar os 

programas a favor do Nordeste. 

[...]
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Os fundamentos das proposições 
formuladas por esse estudo obtiveram 
significativa repercussão na Região e, 
certamente, continuarão a influenciar por 
muito tempo o pensamento e as políticas 
voltadas para a superação do subdesen-
volvimento do Nordeste.

As sugestões de política econômica 
para o Nordeste, segundo tal estudo, estão 
orientadas para a concepção de que a 
principal preocupação regional deve ser a 
redução da pobreza, do desemprego e da 
desigualdade; não apenas a eficiência do 
sistema produtivo.

Nesse sentido, propôs-se o abandono 
da opção de ampliar as desigualdades inter-
regionais de bem estar para a obtenção 
de maior taxa de crescimento econômico 
nacional. O estudo prova, na verdade, que 
o custo é mínimo para o crescimento do 
resto do País a opção de reforçar os pro-
gramas a favor do Nordeste. É reconhecido, 

no entanto, a necessidade e conveniência 



188 Pedro Sisnando Leite

[...]

O maior desenvolvimento do 

Nordeste favorece o resto do País em 

decorrência: da ampliação do mercado 

nordestino para os produtos do 

Centro-Sul; redução da emigração do 

Nordeste, que tem gerado problemas 

sociais no Centro-Sul; diminuição das 

tensões sociais, políticas e culturais, 

motivadas pelas desigualdades de 

bem-estar entre a Região.

[...]
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de integração da Região, com o resto do 
país, desde que seja evitada a drenagem de 
recursos da Região.

O maior desenvolvimento do Nordeste 
favorece o resto do País em decorrência: 
da ampliação do mercado nordestino para 
os produtos do Centro-Sul; redução da 
emigração do Nordeste, que tem gerado 
problemas sociais no Centro-Sul; diminui-
ção das tensões sociais, políticas e cul-
turais, motivadas pelas desigualdades de 
bem estar entre a Região e outras mais 
desenvolvidas; atenuação da dependência 
do Nordeste sobre a necessidade de trans-
ferências de recursos governamentais para 
a Região.

Com relação às políticas sociais, foi 
constatado que os programas registrados 
no Nordeste não foram importantes para 
reduzir significativamente o hiato entre o 
Nordeste e o Sudeste do Brasil.

Do ponto de vista da apreciação 

global das políticas governamentais, o 
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[...]

Em outras palavras, são denominadas 

regionais as iniciativas que canalizam 

recursos para certas áreas, tais como 

FINOR, POLONORDESTE. São excluídos, 

assim, importantes programas setoriais 

denominados “nacionais”, cujos efeitos 

são geograficamente localizados nas 

regiões mais desenvolvidas do País.

[...]
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estudo ressalta que mesmo tendo sido o 

Nordeste motivo de atenção do Governo 

Federal desde o final do século XIX, mas 

até o momento o approach regional tem 

sido caracterizado pela fixação de prio-

ridades sem adequada interrelação entre 

objetivos regionais e objetivos nacionais. 

Notando-se a predominância destes últi-

mos, o que significa o domínio dos obje-

tivos de eficiência sobre os de equidade. 

Em outras palavras, são denominadas 

regionais as iniciativas que canalizam 

recursos para certas áreas, tais como 

FINOR, POLONORDESTE.

São excluídos, assim, importantes 

programas setoriais denominados “nacio-

nais”, cujos efeitos são geograficamente 

localizados nas regiões mais desenvolvi-

das do País. O resultado dessa ambivalên-

cia é um aparente fraco desempenho dos 

programas regionais, em face dos efeitos 

diferenciados nos dois tipos de programas.
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[...]

A política específica de industrialização 

para o Nordeste, baseada na ação da 

SUDENE-FINOR, tem sofrido sucessivas 

crises de escassez de recursos e 

competição de outros incentivos 

implantados em nível nacional com 

tênue efeito no Nordeste.

[...]
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Outra conclusão marcante do estudo é 
que o setor agrícola, a despeito das adver-
sidades climáticas, escassez de recursos 
e entraves institucionais, tem apresentado 
historicamente um alto dinamismo base-
ado na exploração extensiva.

Doravante, contudo, a agricultura terá 
de seguir novo modelo de crescimento de 
natureza modernizante, ao mesmo tempo 
em que a indústria e os serviços terão pro-
porcionalmente papel crescente na eco-
nomia regional. É destacado, todavia, que 
as políticas nacionais de substituição de 
importações e, mais recentemente, de des-
centralização industrial têm concentrado 
os seus efeitos no próprio Centro-Sul.

A política específica de industrializa-
ção para o Nordeste, baseada na ação da 
SUDENE-FINOR, tem sofrido sucessivas 
crises de escassez de recursos e compe-
tição de outros incentivos implantados 
em nível nacional com tênue efeito no 
Nordeste.
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Conclui o estudo que, mesmo assim, o 

setor industrial tem apresentado profun-

das modificações estruturais, com cresci-

mento substancial nos setores dinâmicos.

Assim, desse desempenho, especial-
mente das indústrias de transformação, 
tem sido evidenciada a necessidade 
de medidas corretivas, sobretudo no 
tocante à concentração espacial, gera-
ção de empregos, nível de recursos, 
planejamento e coordenação do setor.

É sugerida como estratégia de ação 

futura a adoção de mecanismos no sen-

tido de estimular as empresas a uma 

maior utilização de mão de obra.

Tais como subsídios diretos por 

emprego criado, modificações dos critérios 

de classificação dos projetos para efeito 

de incentivos e fomento de atividades de 

pesquisa voltadas para identificar novas 

tecnologias mais absorvedoras de mão de 

obra. Do mesmo modo, é reconhecido que 
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“a medida que aumenta a participação da 

indústria na formação da renda interna 

regional haverá agravamento nas dispa-

ridades intrarregionais a menos que uma 

ação corretiva seja adotada”. Para neu-

tralizar essa tendência, é recomendada 

uma revisão e modificação dos critérios 

de classificação das propostas para fins 

de incentivos. Assim como, diferenciação 

nas condições de créditos dos bancos ofi-

ciais a favor de indústrias localizadas em 

áreas mais carentes e criação de distritos 

industriais em polos secundários.

Em resumo, pode-se concluir, dos 

estudos do Escritório Técnico de Estu-

dos Econômicos do Nordeste (BNB) que, 

mesmo sendo outro o propósito, a ação 

regional do setor público tem reforçado a 

disparidade entre o Nordeste e o Centro-

-Sul em diversos segmentos.

O saldo final das políticas fiscal e 

empresarial do Governo Federal não 
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parece ter contribuído expressivamente 

para o desenvolvimento da Região, pois, 

se trazem grande volume de recursos e 

promovem o aumento do produto interno 

regional, causam, por outro lado, saídas 

significativas de capitais que baixam o 

nível de renda disponível dos residentes 

do Nordeste.


