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A MISSÃO SINGER (1953) E O NOVO OLHAR PARA OS DESEQUILÍBRIOS 

REGIONAIS NO BRASIL 

 

 

Área 5 – Economia Política, Metodologia e História Econômica do Nordeste. 

 

RESUMO 

O artigo tem como objetivo analisar as contribuições de Hans Singer para a questão regional 

brasileira, na oportunidade de sua visita ao Nordeste em missão de assistência técnica em 1953. 

Propomos entender o “Relatório Singer” (1953) como um dos marcos divisores na reflexão 

sobre os problemas do Nordeste. Este trabalho, marginalizado pela literatura, supera a “fase 

literária” do enquadramento dos problemas, consubstanciada nos marcos do approach 

hidráulico, para começar a pensá-los sob uma perspectiva econômica, ou seja, em termos da 

problemática do desenvolvimento. Ademais, o Relatório se insere em ponto privilegiado da 

trajetória de Singer, já que estabelece pontos de contato entre suas concepções teóricas sobre o 

desenvolvimento econômico, responsáveis por alçá-lo ao panteão dos pioneiros da disciplina,  

e a oportunidade de atuação em área deprimida como o Nordeste brasileiro, cujas características 

muito se aproximavam daquelas assumidas em seus trabalhos acadêmicos. Neste sentido, 

buscaremos clarear as intersecções entre teoria e recomendações para ação, de forma a 

enquadrar a contribuição deste pioneiro ao pensamento econômico regional brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Hans Singer; Questão Nordestina; Deterioração dos Termos de Troca 

 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the contributions of Hans Singer to the Brazilian regional 

issue, in the opportunity of his visit to the Northeast in a technical assistance mission, in 1953. 

It stands out, at first, as the “Singer Report” (1953), although marginalized by literature, it is 

one of the dividing points in the reflection on the problems of the Northeast, since, from this 

work, the “literary phase” of the framing of problems was overcome, embodied in the 

frameworks of the hydraulic approach, to start thinking about them from an economic 

perspective, that is, in terms of development issues. On the other hand, this Report is also part 

of a privileged point in Singer's trajectory, insofar as it establishes points of contact between 

his past theoretical conceptions on the theme of economic development, responsible for raising 

him to the pantheon of development pioneers, and the concrete opportunity to act in a depressed 

area such as the Brazilian Northeast, whose characteristics were very close to those assumed in 

their academic work. In this sense, we will seek to clarify the intersections between theory and 

recommendations for action, in order to reframe the contribution of this pioneer to Brazilian 

regional economic thinking. 

KEYWORDS: Hans Singer; Northeastern question; Deterioration of Terms Exchange 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em 2019, a SUDENE completou 60 anos de existência. Instituição que simbolizou uma 

inflexão na tomada de consciência sobre os desequilíbrios regionais no Brasil, tanto em termos 

de diagnóstico como de atuação. Sob o comando de Celso Furtado e tendo como norte as 

diretrizes do famoso “Relatório do GTDN”, a SUDENE é considerada por muitos como o 

marco inicial do planejamento regional no Brasil (BARROS, 1975). Não obstante, o presente 

artigo pretende dar um passo atrás e reconstituir o ambiente intelectual que antecedeu sua 

criação na década de 1950, retratando especialmente a missão que trouxe um “pioneiro do 

desenvolvimento”, o economista alemão Hans Singer, ao Nordeste em 1953.  

Singer foi um dos grandes economistas do desenvolvimento no século XX. Muito ativo, 

mesclou atividades acadêmicas com a atuação prática nas questões do planejamento do 

desenvolvimento dos países do terceiro mundo. Aluno de Schumpeter (em sua graduação em 

Bonn) e Keynes (em seu doutorado em Cambridge), Singer ganhou notoriedade a partir de seus 

apontamentos sobre a deterioração dos termos de troca, realizados de forma concomitante – e 

independente – às reflexões de Prebisch sobre o tema, fato registrado na literatura pela alcunha 

“Tese Prebisch-Singer” (TOYE; TOYE, 2003). Ademais, sua maior contribuição se manifesta 

ao longo de 22 anos de atuação na Organização das Nações Unidas (ONU), 

coordenando/organizando/construindo inúmeras iniciativas, como o Special United Nations 

Fund for Economic Development (SUNFED), o World Food Programme (WFP), o African 

Development Bank, além de inúmeras atividades de assistência técnica em diversos países, tais 

como Nigéria, Egito, Paquistão, Quênia e Brasil (SHAW, 2002). 

  No entanto, é curioso que o “Relatório Singer”3 tenha repercutido tão pouco à época 

mesmo com todo o reconhecimento internacional do autor.4 Mais curioso ainda é sua 

marginalização pela historiografia da questão regional nordestina, já que, como mostraremos, 

o relatório é um dos marcos divisórios na reflexão sobre os problemas do Nordeste.  

Podemos situá-lo naquele conjunto de circunstâncias – externas e internas – responsáveis 

por enquadrar a questão nordestina em outros termos. No plano internacional, a Cepal e a 

chamada Regional Science exerciam grande influência no alargamento das discussões 

econômicas, fornecendo elementos teóricos fundamentais para subsidiar a reflexão sobre o 

desenvolvimento econômico e a temática das desigualdades regionais (CANO, 2007). No 

Brasil, as dificuldades do processo de industrialização, e a modernização do Estado a partir da 

construção de uma ossatura material apta a operacionalizar funções de planejamento e 

intervenção, alçava os economistas à condição de planejadores e executores de projetos de 

desenvolvimento (DRAIBE, 1985; LOUREIRO, 1997). Em resumo, congregava-se um 

conjunto de forças capazes de renovar o ambiente intelectual e as reflexões sobre a problemática 

nordestina. 

Podemos afirmar que a questão nordestina experimenta uma transição na década de 1950: 

deixa de ser enquadrada nos marcos do approach hidráulico para ser encarada como problema 

de desenvolvimento econômico. A atuação secular do Estado restringira seu horizonte 

definindo políticas e instituições voltadas exclusivamente ao combate às secas, seja através da 

promulgação de dispositivos legais que destinavam recursos específicos para essas políticas ou 

 
3 O texto “A Study of the Economic Development of the Brazilian North-East”, escrito por Singer em 1953 ficou 

conhecido na literatura como “Relatório Singer”. Em 1962, a CODEPE publicou a tradução para o português e é 

dessa versão que nos valemos.  
4 Segundo Robock (1964, p.149), o esquecimento resulta em parte do fato de que a crítica de Thomás Acyolli 

Borges (1954), membro da Assessoria Econômica de Vargas, repercutiu e circulou mais que o próprio relatório. 

A primeira tradução para o português foi publicada nove anos depois da crítica, que aliás foi reproduzida no 

prefácio da tradução.  
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instituindo órgãos com essa finalidade de atuação. Já a criação do Banco do Nordeste, em 1952, 

é grande expressão da transição para outra problemática (HIRSCHMAN, 1965).5  

Robock (1964, p.101-117) reconhece essa inflexão, tanto no diagnóstico como na forma 

de atuação do Estado na economia, e qualifica esse período como uma “nova era”. Sem dúvida, 

o Relatório Singer se insere nesse movimento, sendo, inclusive, o “primeiro documento que 

sistematiza os problemas econômicos do Nordeste” (COHN, 1976, p.113). No entanto, existe 

uma lacuna na historiografia sobre as reflexões teóricas responsáveis por este novo 

enquadramento, ficando de certa forma eclipsas pela figura de Furtado.6 

Isto talvez se explique porque, dada a abordagem técnica típica de um relatório destinado 

a orientar políticas de governo, o Relatório Singer não consiste em uma “obra acadêmica”, isto 

é, não apresenta claramente suas referências teóricas, não dialoga com outras abordagens, não 

cita referências bibliográficas com rigor etc. No fundo, representa um estudo pioneiro dirigido 

para a prática, que busca explicar as causas do atraso da economia nordestina com o intuito de 

transformá-la. A despeito de sua forma, seu conteúdo nos permite interpretá-lo muito além de 

um trabalho feito por e para economistas. Trata-se de uma contribuição original que antecipa, 

como veremos, muitas questões abordadas no famoso Relatório do GTDN. Escapa a este artigo 

demonstrar a influência direta do relatório na reflexão posterior da questão nordestina, mas nos 

parece que a superação da abordagem hidráulica não passou despercebida na época. Ademais, 

o relatório se insere em período privilegiado da própria trajetória de Singer, na medida em que 

estabelece pontos de contato entre suas concepções teóricas sobre a temática do 

desenvolvimento e a oportunidade concreta de atuação em uma área deprimida, como o 

Nordeste brasileiro, cujas características muito se aproximavam daquelas assumidas em seus 

trabalhos acadêmicos.  

Portanto, nosso objetivo é duplo: primeiramente, buscaremos enquadrar o Relatório Singer 

nos debates acerca da questão nordestina, analisando seus fundamentos e diálogos; depois, por 

conta da característica desses relatórios de missões de assistência, somos obrigados a dar um 

 
5 Robock (1964, p.83-101) caracteriza a forma de atuação do Estado na problemática nordestina nos marcos do 

approach hidráulico, resgatando os instrumentos utilizados, como: 1) Comissão Imperial de Inquérito de 1877 

(primeiro ato de reconhecimento nacional dos problemas das secas, realizou estudos que prescreviam obras de 

engenharia hidráulica, como construção de açudes e perfuração de poços); 2) Fundo Especial para Obras de 

Irrigação de Terras Cultiváveis de 1920 (recebia 2% das receitas da União); 3) as Constituições Federais de 1934 

(art. 177 destinava 4% das receitas tributárias da União para um plano sistemático e fundo de socorro) e 1946 

(reestabelecia depois da extinção em 1937 do citado artigo 177 a destinação federal de 3% das receitas da união 

para o combate das secas nas áreas do polígono e 1% para o desenvolvimento do vale do São Francisco); 4) criação 

de órgãos especializados, como a Inspetoria de Obras Contra às Secas (IOCS) em 1909, que se federalizou em 

1919 para depois ser transformada em Departamento Nacional de Obras Contra às Secas (DNOCS) em 1945; a 

Companhia do Vale do São Francisco (CVSF) e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) de 1948. 

Para consultar outros relatos sobre a evolução da atuação do Estado na questão nordestina, ver Cohn (1976); 

Oliveira (1977); Tavares (1989) e Cano (2007). Em todos os estudos apontados reconhece-se um nexo de atuação 

do Estado que localiza nas secas a síntese da questão nordestina, daí o sentido da periodização que estabelece o 

recorte para o “approach hidráulico” (1877-década 1950).  
6 Embora Cohn (1976) tenha reconhecido o pioneirismo do trabalho de Singer, não desenvolveu análise específica 

de tal documento, visto que sua referência se faz em um contexto de reconstrução dos diagnósticos que precederam 

a formação da SUDENE, objeto central de seu livro. Ademais, a autora reforça o caráter “estritamente técnico” 

desse trabalho, aludindo, destarte, mais às críticas que o relatório sofreu do que à sua análise. Não obstante, se 

olharmos para alguns trabalhos que versaram sobre sua trajetória profissional de Singer e suas contribuições 

intelectuais, como em Esslinger (1996), Carlson e Hatti (1999) e Emmerij (2006), também não encontraremos se 

quer menção sobre esse episódio. Mesmo na biografia analítica escrita por Shaw (2002, p.116-118), encontraremos 

um breve relato à missão no Nordeste, feita dentro de um contexto maior de identificação das atividades de campo 

que Singer desempenhou fora dos escritórios da ONU. Estamos chamando atenção para o fato de que as menções 

à contribuição de Singer à questão nordestina, ainda que raramente apareçam, são apresentadas de maneira lateral, 

fora do objeto central da análise, de modo que paira sobre essa missão, suas circunstâncias e seus desdobramentos 

um grande desconhecimento, quiçá uma marginalização, carente de esclarecimento. 

 



5 
 

passo atrás para buscarmos as conexões teóricas que subsidiaram os balizamentos propostos; 

assim, ao admitir esse movimento, também realizaremos um exercício de HPE, na medida em 

que procuraremos entender os determinantes do pensamento de Singer e enquadrá-lo nas 

reflexões sobre a questão nordestina. 

 

2. A MISSÃO SINGER (1953) 

 

Desde muito tempo economistas realizam viagens para países cujas realidades se 

diferenciam daquelas presenciadas em seu país de origem, propondo novas ideias pela 

incorporação da noção de alteridade. Esses eventos constituem fontes historiográficas ricas para 

retratar os percursos da difusão das ideias econômicas (BOIANOVSKY, 2018). No entanto, as 

características das missões de assistência técnica aos países subdesenvolvidos, como a Missão 

Singer, guardam especificidades importantes que não podemos perder de vista. 

Vale lembrar que o mundo no imediato pós-guerra presenciou uma série de 

transformações de ordem econômica, social e política. Com a crise do laissez-faire e o fim da 

hegemonia inglesa o planejamento econômico e a intervenção estatal passariam a compor a 

agenda do dia nas economias capitalistas. New Deal nos EUA e as sociais-democracias 

europeias representam exemplos neste sentido. Sob o suporte da teoria keynesiana, o mundo 

capitalista buscava fazer frente aos avanços logrados pela experiência soviética. Se de um lado 

a lenta recuperação econômica, que se arrastava desde a depressão dos anos 30, pesava contra 

o primeiro, de outro, a situação de pleno emprego atingida com um intenso esforço de 

industrialização nas economias planificadas socialistas parecia ser o exemplo a ser seguido. Foi 

nesse contexto que os EUA iriam remodelar suas políticas para os países aliados, e não é por 

menos que o presidente Truman, logo em seu discurso de posse em 1949, apresentaria o famoso 

Ponto IV de seu programa de governo como forma de apoio ao desenvolvimento dos países 

atrasados. Assim nascia a preocupação com os países do chamado terceiro mundo (BASTOS; 

BRITO, 2010) 

Dentro deste contexto, o Brasil recebeu uma série de convênios e missões de assistência 

técnica para o desenvolvimento. Missão Cooke (1942), Missão Abbink (1948) e a Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos (1951) constituem alguns dos momentos em que ajuda externa 

forneceu recursos e especialistas para auxiliar na construção e financiamento de projetos de 

infraestrutura, sobretudo nas áreas de transporte e energia elétrica. Embora reconhecessem certa 

composição regional, as experiências mencionadas destinaram suas atenções principalmente 

para projetos com potencial de eliminação dos pontos de estrangulamento para os investimentos 

nos centros mais dinâmicos. Neste sentido, avalia Robock (1964, p.143): “A assistência 

fragmentária dos Estados Unidos, de projeto a projeto, não se destinava a reconhecer as 

necessidades regionais”. Esse reconhecimento só viria a acontecer com o auxílio fornecido 

pelas Nações Unidas a partir da Missão Singer (1953).  

Convidado pelo BNDE, Hans Singer chegaria ao Brasil no primeiro semestre de 1953 

imbuído da missão de estudar e propor soluções para os problemas econômicos do Nordeste. 

Na verdade, essa seria a sua segunda visita ao país, pois três anos antes, Singer havia proferido 

um ciclo de palestras na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. 7  

 
7 As seis palestras, publicadas em edição especial da Revista Brasileira de Economia (RBE) versavam sobre 

grandes temas da economia do desenvolvimento e suas implicações para os países subdesenvolvidos, como por 

exemplo: os aspectos do financiamento do desenvolvimento; a importância do setor externo; o papel da ajuda 

externa; os problemas inerentes à industrialização periférica, etc. Ver Singer (1950b). Ademais, identificamos mais 

3 artigos que abordavam esses aspectos mais teóricos do desenvolvimento econômico, escritos antes de sua vinda 

ao Nordeste em 1953. Para tanto, ver: Singer (1950a); Singer ([1951] 1964) e Singer (1952a). O conjunto dessas 

publicações formam, portanto, o backgraund teórico que permitiu a inserção de Singer nos debates e controvérsias 

responsáveis pela projeção do campo do desenvolvimento econômico dentro da ciência econômica, notabilizando-

o, inclusive, como um dos pioneiros do desenvolvimento.  É com esse conjunto maior de referências e diálogos 



6 
 

O Relatório Singer é dividido em nove capítulos que, por sua vez, mais parecem nove 

estudos dada a organização confusa em que os temas vão se sobrepondo sem um diálogo muito 

explícito entre si. Em nossa interpretação este trabalho pode ser dividido em três eixos 

principais, a saber: i) constatação do problema; ii) diagnóstico dos desequilíbrios regionais; e 

iii) esboço de um programa para ação. Passemos à sua análise. 

 

2.1 A constatação do problema  

 

Tendo em mãos os dados referentes à renda nacional por estados e a distribuição da 

população brasileira, publicados à época de sua visita, Singer ([1953]1962) pode constatar 

estatisticamente o quanto a renda per capita do Nordeste se afastava da média brasileira. 

Tratava-se de uma diferença na magnitude dos 53%. Cifra que traduzia o óbvio: o flagelo das 

condições de reprodução da vida naquela região enorme e muito densamente povoada. Estava 

diante de uma região subdesenvolvida dentro do subdesenvolvimento. Para piorar, de tempos 

em tempos, o fenômeno das secas desorganizaria toda a economia regional transformando o 

flagelo em calamidade humana. Todavia, Singer ([1953]1962) problematizaria os termos 

estabelecidos até então na tomada de consciência da questão nordestina, negando a causalidade 

“seca-atraso”, na medida em que lançava luz sobre os aspectos econômicos do atraso. 

Sendo o problema do Nordeste uma questão de desenvolvimento econômico, o 

economista poderia então medir a magnitude do atraso e propor um programa de investimentos 

compensatórios. Tendo esta estrutura em mente, Singer ([1953]1962) buscou estimar a 

quantidade de investimentos necessários, dentro de um prazo de 20 anos, para que as diferenças 

entre as rendas per capitas regionais se anulassem. Assumindo estimativas de produtividade do 

capital da economia nordestina e de seu incremento populacional ao longo deste período,  

Singer chegou à conclusão de que os investimentos realizados anualmente no Nordeste (1,4 

milhões de cruzeiros) deveriam ser triplicados ao longo dos 20 anos para eliminar as 

divergências de renda entre a região e a média nacional. Em termos práticos, significava aportar 

todos os recursos do orçamento do BNDE estimados para os períodos de 1952-56 (17 milhões) 

para o Nordeste e, ainda assim, cobrir apenas um quinto do déficit estimado. 

Para além dos cálculos, da precariedade dos dados e de certa aleatoriedade das estimativas 

assumidas, criticadas de pronto por Borges (1954), o fato é que Singer, logo no capítulo inicial 

de seu relatório, intitulado “Estimativas das necessidades de capital para o desenvolvimento 

econômico do Nordeste”, já deixava claro a forma de enquadramento a ser dada para a questão 

regional. Não mais uma questão política, nem muito menos climática: o atraso do Nordeste 

deveria ser encarado como um problema de investimento, ou melhor, de déficit de investimento. 

Estava clara a influência que Keynes exercera em suas concepções. Singer havia 

participado de um programa de treinamento sobre aspectos do desenvolvimento para 

economistas e planejadores de países asiáticos, sob patrocínio do Asian Centre on Agriculture 

e da ONU no Paquistão, em 1950. Eram tempos de uma forte crença na atuação planejada do 

Estado, derivado tanto das teorias keynesianas como das experiências de mobilização em 

tempos de guerra, elementos que tinham sido adotados por vários países daquele continente, 

como a Índia, cujos desdobramentos Singer pode conhecer de perto, chegando até a escrever 

alguns apontamentos críticos sobre seu primeiro Plano Quinquenal (SINGER, 1952b). É 

possível que o enquadramento dinâmico de Keynes no modelo de crescimento econômico 

Harrod-Domar (1946) o influenciasse, e mais ainda a abordagem pioneira de Rosenstein-Rodan 

(1943) sobre a coordenação de encadeamentos entre investimentos. Em 1950, como veremos, 

Singer publica seu modelo de deterioração dos termos de intercâmbio entre regiões 

 
que Singer passava a olhar os problemas concretos em suas missões de assistência técnica e, para nós, ter isso em 

mente é essencial para compreender seu projeto de intervenção na economia nordestina.  
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exportadores industriais e de produtos primários. São essas orientações e experiências que 

cercam todo relatório sobre o desenvolvimento do Nordeste e explicam, portanto, a centralidade 

dada à coordenação dos investimentos enquanto componente principal do problema constatado.  

  

2.2 Diagnóstico dos desequilíbrios regionais 

 

Para explicar a natureza e a dinâmica do atraso nordestino ou, em outras palavras, para 

compreender as razões que levaram a este déficit de investimento nessa região, Singer 

([1953]1962) articularia dois aspectos do problema, a saber, o das relações econômicas 

constituídas entre Nordeste-outras regiões e o da própria formação da estrutura econômica 

nordestina, elaborando um diagnóstico bastante original sobre os desequilíbrios regionais 

brasileiros. Talvez essa seja a grande contribuição do relatório, na medida em que se superava 

as visões tradicionais assentadas em concepções do tipo “produtividade natural/riqueza 

natural/geografia desfavorável”, passando a enfatizar os aspectos econômicos de uma inserção 

inter-regional e de uma estrutura econômica formadas a partir de uma dinâmica específica de 

reprodução.  

No que se refere à primeira dimensão do diagnóstico dos desequilíbrios, o relatório 

buscou justificar a posição desfavorável da relação Nordeste diante, sobretudo, o Centro-Sul, 

tendo em vista a consolidação de mecanismos que drenavam recursos produtivos a favor deste 

último. Reunindo dados sobre comércio externo, arrecadação federal e fluxos migratórios, 

Singer ([1953]1962) identificou que este deslocamento se daria por três vias: termos de 

intercâmbio, mecanismos fiscais e migração. 

Confrontando os números das exportações totais do Nordeste com suas respectivas 

importações em 1950, chegava-se a um saldo positivo de 11%, fato que caracterizaria a região, 

segundo o relatório, como uma “importante ganhadora de divisas estrangeiras”. No entanto, 

este excedente gerado pelo comércio externo seria absorvido pelo saldo negativo do comércio 

interno. Este “comércio triangular”8 com ônus para o Nordeste seria agravado na medida em 

que o preço de seus principais produtos de exportação aumentava muito lentamente, ou mesmo 

diminuía. Singer ([1953]1962) cita o exemplo do cacau, principal produto da pauta de 

exportação daquele período, que aumentou apenas 11% de seu valor unitário, e o couro, que 

decresceu 44% entre os anos de 1948 a 1952. Paradoxalmente, o índice de preço das 

mercadorias importadas pela região elevou-se entre 62 a 71% no mesmo período, levando 

Singer ([1953]1962, p.62) a concluir que os “termos de troca da região se deterioravam em 

cerca de 39 a 42%”. Como desdobramento dessa inserção, a região sofreria uma perda de 4% 

de renda e 50% de sua capacidade de poupança e investimento. 

No fundo, Singer ([1953]1962) estava adaptando para o caso brasileiro as teses 

defendidas em seu artigo clássico “The Distribution of Gains between Investing and Borrowing 

Countries”, publicado em 1950.9 Além de ter projetado o autor no debate do desenvolvimento 

 
8 O termo foi cunhado por Furtado (1959) sem se referir ao estudo de Singer, embora a ideia já estivesse bastante 

desenvolvida, como podemos identificar em uma passagem em que Singer resume seu argumento: “Na medida, 

portanto, em que a região exporta produtos primários e é paga em cruzeiros, à base da taxa oficial, enquanto paga 

suas importações de produtos manufaturados de outras partes do Brasil a preços que refletem o poder aquisitivo 

interno do cruzeiro, muito menor, os termos de intercâmbio da região se deterioram, gravemente. (...) A 

supervalorização do cruzeiro no exterior deve ter contribuído grandemente para desencorajar e romper o equilíbrio 

dos novos investimentos produtivos na região.” (SINGER [1953] 1962, p.70)  
9 Na verdade, uma versão preliminar desse artigo já havia sido escrita por Singer em um relatório para a 

Subcomissão de Desenvolvimento Econômico na ONU em 1948, dentro daquele contexto de debates sobre as 

estatísticas de comércio internacional e o comportamento diferenciado dos preços dos bens primários ante os 

manufaturados. Singer (1984) relata que desde sua chegada na ONU em 1947, já se discutia a necessidade de 

criação de uma Organização Internacional do Comércio, com vistas à estabilização dos produtos agrícolas, muito 

influenciada pelos trabalhos do economista sueco Folke Hilgerdt sobre as relações entre os preços dos exportáveis 

primários, ciclos comerciais e o crescimento econômico dos países industrializados, publicados em 1945 pela Liga 
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econômico, alçando-o como um dos pioneiros, este trabalho é uma das chaves para 

compreendermos a relação entre suas concepções teóricos acerca dos processos de 

desenvolvimento e seu engajamento nas atividades de assistência. Singer (1984, p.278) em 

relato autobiográfico reconheceu a correspondência entre seu artigo e a missão no Nordeste.   

Em sentido amplo, este trabalho clássico consiste em uma crítica seminal às teses das 

vantagens comparativas ricardianas, na medida em que questiona os termos do consenso então 

em voga sobre o comércio internacional e sua distribuição igualitária dos frutos do progresso, 

enfatizando diferenças entre as estruturas econômicas dos países e sua consequente apropriação 

desigual dos ganhos do comércio. 

A argumentação de Singer (1950a) articularia três dimensões do constatado problema. 

Primeiramente, Singer (1950a, p.85) observa que grande parte dos investimentos realizados no 

setor exportador eram de propriedade estrangeira e atuavam importando uma tecnologia 

intensiva em capital, sem muita conexão com as demais partes da estrutura econômica dos 

países subdesenvolvidos. Seriam as “indústrias de exportação” das regiões de mineração ou das 

grandes plantações. Como grande parte desses investimentos possuíam origem estrangeira, 

muito de seus efeitos secundários, sob a forma do multiplicador da renda, das economias 

externas, etc., se direcionavam para fora, produzindo uma extroversão de seus efeitos 

cumulativos.  

Em seguida, Singer (1950a) lança luz para o fato de que o setor primário não ser em si o 

mais afeito às incorporações de progresso técnico e, por isso, não criava com a mesma 

intensidade efeitos desencadeadores capazes de autonomizar o desenvolvimento, como 

observado nos núcleos industriais. Este ponto fica mais claro em Singer (1950b), que evoca a 

Lei de Engel para a explicar a diferença de estímulos para realização de progresso técnico de 

maneira contínua. Nessa palestra, o economista alemão recupera o “famoso princípio de Ford” 

para enfatizar como as transformações produtivas no setor industrial reduziriam os custos de 

produção, incrementavam a demanda e incentivavam a produção em larga escala, ativando, por 

sua vez, uma nova rodada de estímulos para inovações. Esses elementos, lembra Singer, não 

atuariam da mesma forma para os produtores de artigos primários, sobretudo, porque seus 

mercados seriam caracterizados por uma elasticidade menor em relação à renda e também à 

oferta, fato que se traduziria na observada instabilidade dos preços, inibindo essa capacidade 

de produzir os efeitos daquilo que ele chamou de “radiação dinâmica”. Adicionalmente, 

enfatizava em sua argumentação os benefícios sociais indiretos ligados ao modo de vida, 

inventividade, criatividade, etc. das sociedades industriais, indicando, inclusive, serem esses 

fatores subjetivos a maior contribuição fornecida pelo desenvolvimento industrial, maior até 

que os próprios benefícios econômicos diretos, como apontado por Alfred Marshall.10 

Por fim, e ainda mais importante, existiria uma comprovada tendência histórica de queda 

relativa nos preços dos bens primários ante os manufaturados. Sua afirmação estava assentada 

 
das Nações. Como se sabe, muitos países subdesenvolvidos acumularam divisas durante a guerra, mas viram suas 

expectativas de importação de bens de capital para programas de desenvolvimento serem frustradas, dado aumento 

do preço desses bens. Essa situação gerou uma série de controvérsias sobre os termos de intercâmbio. Em 1949, 

Singer apresentaria este trabalho na reunião anual da American Economic Association e o publicaria na mesma 

revista da associação no ano posterior. (SHAW, 2002). 
10 Em suas palavras: “(...) a maior contribuição de uma indústria não é seu produto imediato (...) nem mesmo seus 

efeitos sobre outras indústrias [economias externas marshallianas] (...) Talvez sejam seus efeitos mais remotos 

sobre o nível geral de educação, a qualidade da mão de obra, o método de vida, a inventividade, os hábitos do 

povo, a reserva de tecnologia, a criação da nova procura, etc.” (SINGER, 1950a, p.86). A crítica voltava-se então 

para o fato de que ao se especializarem na produção primária-exportadora, inclusive como desdobramento do 

próprio investimento estrangeiro, os países subdesenvolvidos foram tolhidos de experimentar essas transformações 

trazidas pela sociedade urbana-industrial. Para Singer (1950a), haveria um alto custo de oportunidade a ser pago 

pelos países que não percorreram essa trajetória. Assim, seu apontamento não se prende as relações de troca 

efetivas, mas se volta para o horizonte do “que poderia ter sido...”, como afirmado em Singer (1984) na 

oportunidade em que revisitou seu artigo clássico. 
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nas estatísticas produzidas pelo Departamento Econômico da ONU e constituíam: “fato 

historicamente comprovado”, de que a partir de 1870 essa relação de preços teria sido 

desfavorável aos artigos primários. 

No agregado, ao se especializarem na produção de gêneros primários, os países 

subdesenvolvidos sofreriam uma deterioração dos termos de intercâmbio, colocando 

impedimentos à apropriação dos frutos do progresso pela via do comércio internacional, 

contrariando os pilares da tese das vantagens comparativas estáticas (SINGER, 1950a) Esta 

crítica ficaria conhecida posteriormente como “tese Singer-Prebisch” (TOYE; TOYE, 2003). 

No fundo, ciente da dimensão política de sua tese, Singer (1950a) estava chamando 

atenção para a necessidade de redefinir o sentido dos fluxos do capital internacional e do 

comércio externo, enquadrando-os dentro de um projeto de desenvolvimento capaz de 

modificar a estrutura das vantagens comparativas. Ou seja, transformar a estrutura ocupacional 

dos países subdesenvolvidos, de forma a diminuir o peso de seu setor primário, como ele 

chamou atenção em outro lugar (SINGER, 1952a).  

De forma prática, asseverava Singer, a solução passaria pela construção de instrumentos 

fiscais, tributários e de financiamento capazes de assegurar que parte desses fluxos 

(investimentos estrangeiros e do comércio externo) fossem integrados ao sistema econômico 

doméstico, gerando investimentos complementares, ou seja, criando condições para internalizar 

e absorver os estímulos emanados de fora. Assim, a dinâmica de reprodução poderia encontrar 

contrapartidas nas estruturas internas, como acontecia nas estruturas econômicas dos países 

desenvolvidos. No fundo, seria necessário construir uma estrutura econômica integrada, capaz 

de transmitir os estímulos emanados pelo aumento de produtividade dos setores, em um 

movimento de retroalimentação.    

No entanto, apontava Singer (1950a, p.82), o que se verificava nos países 

subdesenvolvidos era uma “estrutura econômica dualística”, em que parte do sistema se 

caracterizava por uma produção intensiva em capital de alta produtividade, notadamente o setor 

primário-exportador (com ampla presença de capital externo), ao passo que a produção 

destinada ao mercado interno, como nos ramos dos artigos de alimentação e vestuário, se 

reproduzia mantendo práticas primitivas e de baixíssima produtividade. Dessa desarticulação, 

materializada nos diversos pontos de estrangulamentos da estrutura econômica, resultava que a 

renda e os efeitos multiplicadores, sob a forma de “aumentos cumulativos de renda, emprego, 

capital, conhecimento técnico e majoração de economias externas,” fossem extrovertidos para 

o exterior.  

Estava nítida a influência de Schumpeter neste trabalho, haja visto a centralidade 

fornecida ao progresso técnico e à dinâmica do desenvolvimento. Esta influência pode ser 

percebida em dois níveis. Primeiramente, como ressaltamos, Singer (1950a) atribuiu às 

sociedades industriais a característica de estimular a busca constante pelo aumento da 

produtividade através das inovações tecnológicas, elementos imprescindíveis para o 

desenvolvimento autossustentado. Por outro lado, essa própria forma de conceber o 

desenvolvimento enquanto um processo dinâmico, que se manifesta nos rompimentos dos 

fluxos circulares, permitiu que Singer (1950a) enfatizasse os mecanismos de causação 

cumulativa, como por exemplo, os efeitos retroalimentação do investimento e as 

complementaridades exercidas pelas economias externas.  

Esse conjunto de referências fornece outro tratamento sobre os determinantes da 

produtividade e nos ajuda a reposicionar as asserções contidas no artigo clássico de Singer.  

Para nós, essas influências teóricas, materializados na necessidade, apontada por Singer 

(1950a), de construção de um sistema econômico integrado, capaz de transmitir estímulos e 

ganhos de produtividade, em oposição ao sistema dual, é fundamental para compreender as 

relações concretas entre Nordeste e o Centro-Sul e seu plano de ação para o desenvolvimento 

do Nordeste.  
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De volta ao “Relatório Singer”, a segunda forma de descapitalização a pesar contra a 

economia nordestina dizia respeito ao dreno fiscal, ou seja, à estrutura de arrecadação federal 

que transferiria recursos do Nordeste ao aumentar o peso dos impostos de consumo em relação 

aos direitos de importação. Singer ([1953]1962) nos mostra que essas duas categorias em 1941 

representavam cerca de 22 e 25% da renda nacional, respectivamente. No entanto, a partir de 

mudanças no regime fiscal, a faixa relativa aos impostos de importação cairia para 9% da renda 

nacional. Neste sentido, o relatório chama atenção para a situação paradoxal do período 

1941/50, em que a parcela da receita federal recolhida no Nordeste aumentava (passando de 6,5 

para 7,7% neste decênio) enquanto a participação da região na renda nacional decrescia 

consideravelmente nesse mesmo período (21,6 para 16,5%). Como resultado, apontava uma 

transferência líquida de 1,2% de renda para fora da região, contrabalanceando de forma velada 

a parte dos 3% constitucionais destinados à região.11 

Por último, para além dos recursos financeiros, a imigração constituiria o terceiro 

mecanismo de drenagem a pesar negativamente na relação Nordeste com o Centro-Sul. Não 

sendo um problema em si, sobretudo em uma região com alta densidade populacional, o êxodo 

representaria “uma das principais preocupações” na medida em que era majoritariamente a faixa 

mais produtiva da força de trabalho que imigrava. Assim, aponta Singer ([1953]1962), a 

proporção de homens com idade entre 10 a 29 anos em relação ao total passou de 14,6% em 

1940, para 13,5% em 1950.  Ao fim e ao cabo, as altíssimas taxas de natalidade (uma das 

maiores do mundo) seriam aproveitadas economicamente no Centro-sul, restando o ônus deste 

incremento populacional para o Nordeste.12  

No agregado, esses três drenos seriam responsáveis por subordinar a inserção nordestina 

aos objetivos da acumulação da região mais pujante, estabelecendo uma dinâmica inter-regional 

que explicaria grande parte do constatado déficit de investimento.  

A outra parte da explicação dos desequilíbrios regionais referia-se à própria estrutura 

econômica do Nordeste, cuja formação ao mesmo tempo em que justificava o sentido da 

subordinação descrita anteriormente também era justificada por ela. Nesta altura, o diagnóstico 

buscava mensurar a importância relativa de alguns fatores da estrutura econômica que seriam 

determinantes para explicar a falta de desenvolvimento do Nordeste. Singer elencou cinco 

fatores, comparou com a média brasileira e a partir de então estimou seu peso relativo na 

composição da diferença entre a renda per capta nordestina e a média brasileira.  

 
11 Constatado esses dois mecanismos (termos de troca e fiscal) responsáveis por transferir recursos da região, 

Singer, em certa altura do relatório, mostrava-se surpreso com a inexistência de políticas capazes de 

contrabalancear a tendência. Antecipando a política de incentivos que ficaria famosa anos mais tarde com a 

SUDENE, ratificava: “Um fato que chama logo a atenção do observador estranho, é que não existe no momento 

nenhum incentivo fiscal para tornar mais atraente a perspectiva de fazer investimentos no Nordeste (...) na Grã 

Bretanha, o incentivo fiscal representou papel preponderante, inclusive por meio de concessão de isenção ou 

redução de impostos sobre lucros de novas firmas, e para novas filiais de firmas antigas, bem como concessão de 

subsídios por parte do Governo para reforço da arrecadação local ... (SINGER, [1953]1962, p.73-74)   
12 Singer, ao chamar atenção para estrutura populacional da região não estava se referindo apenas aos problemas 

relacionados ao subemprego da mão-de-obra nos campos e cidades nordestinas, nem ao aspecto estatístico a pesar 

contra este excedente populacional e o seu cálculo da renda per capita; embora considerasse que esses elementos 

refletiriam de fato nas decisões de investimento, havia uma questão anterior a ser considerada, tão problemática 

quanto a imigração, a saber, o ordenamento espacial desses núcleos populacionais e a necessidade de sua 

reorganização. Estava chamando a atenção para a diversidade geográfica do Nordeste e suas diversas 

potencialidades econômicas. Mais uma vez, antecipando muito das ideias do relatório do GTDN, ressaltava Singer: 

“Entretanto, mesmo sem considerar o problema da imigração, certos deslocamentos da população poderiam 

conduzir ao progresso da economia de várias formas: a) movimento da população do Polígono das secas para as 

partes mais úmidas do Nordeste, em parte para a área costeira, em parte para as áreas de fronteiras, tais como 

exemplo o Maranhão; b) movimento da população do Polígono das secas para regiões mais apropriadas a novos 

melhoramentos, como, por exemplo, a irrigação; c) movimento para áreas de desenvolvimento não agrícola, como 

por exemplo, indústrias e minerais”. (SINGER, [1953]1962, p.79) 
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Realizando esse procedimento, Singer ([1953] 1962, capítulo vi) explicaria esta outra 

dimensão do atraso nordestino, na medida em que sua estrutura econômica seria caracterizada 

por: 

i) “menor proporção da população empregada em trabalho ativo”, como já 

mencionado em outras partes do relatório, essa pirâmide demográfica em que 60% da população 

tinha mais de 10 anos no Nordeste contra 63% da média brasileira, em 1940. Fator responsável 

por 5% do déficit de renda per capta do Nordeste em relação à média em 1950;  

ii) “menor número de hectare por pessoa empregada na agricultura”, refletiria o 

subemprego do trabalho agrícola, visto que no Nordeste a quantidade de terra por pessoa 

empregada na agricultura correspondia a 71% da média nacional em 1948. Fator responsável 

por 18% do déficit da renda;  

iii) “menor rendimento por hectare agrícola”, expressaria a baixa produtividade 

deste setor, tal que a produção por pessoa no setor agrícola nordestino atingiria apenas cerca de 

52% da média brasileira em 1948. Fator responsável 15% do déficit da renda;  

iv) “menor produção por pessoa no setor não agrícola”, apontaria para a baixa 

produtividade do setor industrial, comercial e de serviços, cuja produção por pessoa ocupada 

no Nordeste foi de 58%, 66% e 44% da média brasileira, respectivamente. Fator responsável 

21% do déficit da renda;  

v) “menor setor não agrícola”, refletiria a pequenez do setor não agrícola 

nordestino, de modo que 77% de sua população total era empregada no setor agrícola ante 67% 

da média brasileira em 1940. Fator responsável por 14% do déficit da renda.  

No final, tendo em vista essa composição e seus pesos relativos na redução da renda per 

capta, chegava-se à conclusão do porquê a renda per capta nordestina se equivaler a apenas 

53% da média nacional, cifra demonstrada no início da constatação do problema, mas agora 

justificada nas diferentes facetas da débil estrutura fiscal, demográfica e produtiva da economia 

regional. 

A partir deste amplo diagnóstico, Singer ([1953]1962) enquadrava pioneiramente os 

aspectos do atraso nordestino dentro da perspectiva do desenvolvimento econômico, apontando 

as relações e as estruturas responsáveis por reproduzir este quadro de déficit de investimentos 

e suas consequências nos baixíssimos níveis de emprego e renda, fenômenos tão característicos 

do subdesenvolvimento.  

 

2.3 Esboço de um programa para ação 

 

Constatado e mensurado o tamanho do desafio, Singer ( [1953]1962, p.121) passava a 

defender em seu relatório a necessidade de intervenção governamental, elencando os ônus 

sociais e econômicos subjacentes a este padrão de desenvolvimento que concentrava a atividade 

econômica no Centro-Sul. Do ponto de vista social, partindo de estatísticas que apontavam para 

um crescimento vegetativo nada desprezível no Nordeste, ainda que suavizado pelas altas taxas 

de mortalidade e pelo intenso fluxo imigratório, intuía Singer que este quadro, em termos 

absolutos, produziria um aumento da parte excluída do progresso no conjunto da população 

nacional. A intervenção governamental neste aspecto se justificava na medida em que 

desenvolver o Nordeste significaria, pragmaticamente, reduzir a pobreza nacional. Em sua 

dimensão econômica, o desenvolvimento desequilibrado entre as regiões poderia criar “pontos 

de estrangulamento capazes de frear o ritmo de crescimento da economia nacional”, 

desencadeados por situações de “rendimentos decrescentes, falta de mão-de-obra e, 

principalmente, pequenez de mercados consumidores para as regiões mais pujantes”.  

Essa forma de enquadrar a questão regional brasileira, primeiro, enquanto produto 

relacionado à esfera econômica e não à geofísica, depois, como um problema inerente à 

economia nacional e não de um regionalismo político reivindicativo, reforçava a necessidade 
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de atuação planejada do estado, sobretudo, porque sob a égide das forças de mercado, o 

processo de desenvolvimento tenderia a reproduzir esses desequilíbrios. Com as experiências 

de assistência técnica realizada nos países asiáticos ainda recente em sua memória, e também 

sob a influência das concepções cepalinas, afirmava o perito da ONU: 
A experiência no âmbito internacional, entre diferentes países, bem como 

regionalmente, dentro de um mesmo país, demonstra que certas condições podem 

persistir indefinidamente, sob as quais o desenvolvimento de um país, ou de parte de 

um país, pode levar a processos cumulativos num mesmo país ou em uma mesma 

região, sem que se observe nenhuma tendência para uma irradiação do processo a 

outros países ou regiões mais retardadas (SINGER, [1953]1962, p.82) 

Singer ([1953]1962) argumentava que um sistema fortemente integrado poderia 

potencializar “transbordamentos” oriundos das regiões mais produtivas, criando efeitos 

cumulativos responsáveis por integrar o sistema econômico nacional, transmitindo os ganhos 

de produtividade entre os setores, ou seja, fornecendo uma dinâmica em que o desenvolvimento 

se processaria de forma autossustentada, ao espelho das estruturas dos países desenvolvidos. 

No entanto, em suas palavras: 
No presente, parece que a disparidade entre o Sul e o Nordeste é demasiada grande, e 

os laços entre as duas economias demasiados fracos (...) Um programa de 

investimento no Nordeste poderia diminuir a disparidade e integrar as duas economias 

em um grau suficiente para permitir daí por diante uma ‘infiltração’ dos benefícios do 

progresso do Nordeste (SINGER,  [1953]1962, p.82) 

Esta forma de conceber o processo de desenvolvimento vai ao encontro das 

recomendações que Singer (1951) forneceu aos planejadores responsáveis por desenhar os 

programas nacionais de desenvolvimento, em sua missão de assistência técnica na Ásia. 

Naquela oportunidade, descrevendo as relações entre os projetos individuais com o programa 

nacional de desenvolvimento, Singer (1951) admitiu que o planejamento do desenvolvimento 

deveria seguir dois princípios básicos, a saber, o de acumulação e inter-relação. Sobre o 

primeiro, enfatizava que os processos econômicos não seguiam uma dinâmica do tipo “causa e 

efeito”, mas sim um movimento de acumulação, logo, o planejamento do desenvolvimento 

deveria localizar e destravar essas “forças de acumulação”. Muito relacionado a este, o segundo 

princípio derivava da constatação de que havia basicamente dois tipos de projetos a serem 

incorporados no programa de desenvolvimento, aqueles relacionados à infraestrutura (“projetos 

de promoção”) e os diretamente produtivos. Diferentemente do que acontecia nas estruturas dos 

países centrais, em que se observava uma sincronia conjunta de crescimento, nos países 

subdesenvolvidos a infraestrutura era insuficiente, permeada de pontos de estrangulamento que 

impediam a incorporação dos projetos produtivos. Assim, para elaborar um programa de 

desenvolvimento, fazia-se necessário levar em conta essa inter-relação entre os projetos, ou 

seja, ter em mente a diretriz de que a próxima etapa do processo cumulativo seria mais 

importante do que um projeto individual, por exemplo.13  

Interessante ressaltar a forma com que Singer ([1953]1962) concebe os desequilíbrios 

regionais no Brasil muito se assemelha com as teorizações de Gunnar Myrdal, sistematizadas 

tempos depois em seu livro “Economy Theory and Underdeveloped Regions”, de 1957. Ambos 

 
13 Clareando essas diretrizes, agora em uma discussão mais teórica, em que o perito passava a discutir em um plano 

mais geral a mecânica do desenvolvimento, afirmava: “Nesse ponto temos que descartar a tendência dos 

economistas de admitir uma alta ‘produtividade marginal’ nos países subdesenvolvidos. Neles raramente é possível 

simplesmente adicionar uma unidade de equipamento diretamente produtivo e, ao mesmo tempo, observar o ceteris 

paribus de produtividade marginal. Serviços básicos, tais como energia, transporte, etc., já se encontram 

sobrecarregados (...) Relevante é o conceito de produtividade do ‘pacote’ completo de equipamentos produtivos 

mais aquele exigido para produzir componentes ou bens complementares, mais as provisões de serviços básicos 

requeridos pelo novo investimento. Se relacionada a todo esse ‘conjunto’, a produtividade pode vir a ser bastante 

baixa (...) Por outro lado, na medida em que os investimentos continuam e se tornam cumulativos, a produtividade 

do investimento começa a crescer de novo, tão logo entram em operação as economias de escala e de 

encadeamento.” (SINGER, 1952a, p.401)   



13 
 

identificavam mecanismos de causação cumulativa no processo de desenvolvimento, 

consubstanciados nas presentes desigualdades regionais, visto que o deslocamento de fatores 

de produção causaria um backwash effect de uma região mais produtiva sobre outras, para 

ficarmos nos termos de Myrdal (1957), além da deterioração dos termos de troca. Portanto, para 

os peritos da ONU14, seria necessário integrar as regiões através de um programa de 

desenvolvimento a ser planejado pelo estado, de forma a destravar os efeitos propulsores 

(Myrdal) ou os “transbordamentos” das “forças de acumulação” (Singer), produzidos pelos 

setores mais produtivos. 

Assumindo essas orientações teóricas, Singer ([1953]1962) desenharia um esboço de um 

programa para o desenvolvimento do Nordeste. Para tanto, de saída, impunha-se a qualquer 

programa de ação para o Nordeste estimular medidas que aumentassem a produtividade do 

investimento na região, dado a escassez de capital e a baixa produtividade de sua estrutura 

econômica, já diagnosticadas anteriormente. Nesse contexto, tornava-se imprescindível elevar 

o rendimento por unidade de capital e este poderia ser feito, apontava Singer, através de 

medidas mais simples, no sentido de não requerem recursos financeiros, tal como uma 

modernização institucional, passando por recomendações mais custosas destinadas à 

construção e reorganização do capital social fixo da região. 

Exemplificando a primeira via, citava mudanças institucionais que poderiam promover 

uma maior segurança jurídica e combatessem desperdícios de recursos, como leis que 

regulamentassem a posse da terra aos arrendatários, estimulando-os a realizarem 

melhoramentos nas técnicas e nos meios de produção, ou ainda, a distribuição mais racional do 

uso das águas provenientes dos açudes públicos. Já com relação aos melhoramentos ligados à 

infraestrutura, ressaltava de maneira abrangente adaptações a serem realizadas nas áreas de 

transporte, açudes, utilização de terra irrigada, beneficiamento local de produtos, utilização de 

mão-de-obra subempregada, etc. (SINGER[1953]1962, capítulo V). 

Ressalta-se que esses pontos levantados por Singer ([1953]1962) consistem o eixo menos 

sistematizado de todo relatório, na medida em que suas indicações para ação, primeiro, não 

captavam a complexidade em torno da questão agrária, deixando em aberto essa discussão sobre 

a posse da terra, tangenciando o debate sobre a reforma agrária; depois, porque não se 

integravam em um programa global para o desenvolvimento nacional, mas constituíam-se 

principalmente em orientações gerais que pudessem estabelecer uma base econômica para um 

programa de investimentos para o Nordeste. Buscava-se, neste primeiro momento, estabelecer 

diretrizes e critérios mais racionais para a destinação e organização dos recursos produtivos da 

economia regional. 

Vale lembrar que a própria natureza política dessas missões de assistência técnica da 

ONU impunha certas precauções sobre orientações e juízos de valor nos trabalhos de pesquisa, 

sobretudo, em temas que explicitavam contradições explosivas como a estrutura agrária 

nordestina. Por outro lado, Singer ([1953]1962) também reconhecia as limitações impostas à 

sua missão em termos de desenho de um planejamento global para o desenvolvimento.15 

Importante ter em vista também que essas orientações mais gerais, preocupadas em 

organizar atividades pretéritas, seriam repetidas em inúmeras outras missões de assistência 

técnica e seria formalizada a partir do conceito de “pré-investimento”. Este princípio, idealizado 

por Singer (1964), norteou as missões de assistência patrocinadas pelo Fundo Especial da ONU, 

criado em 1957. Em certo sentido, esse contato in loco com as realidades dos países e das suas 

 
14 De 1947 a 1957 Myrdal foi secretário executivo da Comissão Econômica da Europa nas Nações Unidas. 
15 Explicitando as pretensões de seu relatório, Singer afirmou: “Os termos de referência para meus estudos não 

indicam se seria ou não desejável desviar recursos (...) de outros fins, para o desenvolvimento do Nordeste. A 

discussão deste problema implicaria em um trabalho mais detalhado sobre riquezas naturais, possibilidades 

relativas. Implicaria também na formulação de pontos de vista sobre os objetivos gerais e sobre a política geral do 

desenvolvimento nacional. Tais estudos fogem ao objetivo de minha pesquisa.” SINGER ([1953]1962, p.67). 
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áreas subdesenvolvidas, como a região nordestina, condicionou a forma com que Singer passou 

a empreender seus prognósticos e recomendações para os planos de intervenção em suas outras 

missões de assistência. Historicizando e concretizando os modelos teóricos, o campo para 

atuação e os instrumentos disponíveis para tal exigiam qualificações que levassem em conta as 

especificidades locais. Em outras palavras, antes de realizar o conjunto de políticas keynesianas 

capazes de impulsionarem o desenvolvimento ao espelho da experiência dos países 

industrializados, os países subdesenvolvidos precisariam criar condições para que tal política 

exercesse seus estímulos, criando uma estrutura mais flexível, com capacidade de resposta.  

Para Singer, o conceito de “pré-investimento” era utilizado para denotar uma série de 

atividades prévias essenciais para estabelecer a base para o desenvolvimento econômico 

subsequente. Estas incluíram: levantamentos dos recursos naturais de um país; estudos de 

viabilidade industrial; difusão de conhecimento e novas habilidades na população trabalhadora; 

construção de instituições nacionais e regionais; e melhoria do planejamento do 

desenvolvimento. Tais atividades abriam caminho para a expansão econômica futura e 

aumentariam a produtividade do capital investido. Como seus efeitos muitas vezes não eram 

diretamente visíveis, mas se manifestavam indiretamente através da produtividade do 

investimento subsequente em larga escala, eles eram frequentemente negligenciados pelos 

países subdesenvolvidos (SINGER, 1964).  

Esse conjunto de observações é central para compreendermos os balizamentos por trás 

do plano de ação para o desenvolvimento do Nordeste idealizado por Singer, visto que todas 

essas questões já estavam colocadas em seu relatório, ainda que de maneira menos 

sistematizada. 

A partir desses pressupostos, Singer ([1953]1962, p.123) passava a arquitetar as bases de 

um programa para o desenvolvimento da região. No entanto, questionava-se sobre certa 

pretensão global contida na abordagem regional, na medida em que o “Nordeste constitui, na 

realidade, um mundo em si mesmo”. Estava chamando atenção para as disparidades de renda, 

de geografia, de relações econômicas, etc. existentes entre suas partes constitutivas, de modo 

que: 
O ‘Nordeste’ é uma abstração. Isso é verdade tanto em virtude da variedade de zonas, 

dentro da região, como também em vista dos diferentes tipos de relações econômicas 

entre as diferentes zonas nos vários Estados e partes dessa região. Não creio que 

pudesse ou devesse haver um ‘esquema de desenvolvimento’ único para todo o 

Nordeste (SINGER [1953]1962, p.124) 

Neste sentido, defendia Singer, deveriam ser estudadas essas relações econômicas entre 

as partes de modo a evidenciar quais seriam os “núcleos de crescimento”, ou seja, quais seriam 

as atividades mais dinâmicas que poderiam fornecer os transbordamentos e integrar as áreas 

mais atrasadas. Aqui, Singer ([1953]1962) adaptaria suas reflexões pretéritas para a escala 

intrarregional, admitindo que o programa de investimentos no Nordeste deveria ser orientado 

para esses núcleos mais produtivos e para a remoção de pontos de estrangulamentos que 

impediriam tanto seu crescimento, como a fluidez dos estímulos às áreas menos produtivas.  

Se este era o caminho defendido em termos da economia nacional, ao vislumbrar a 

integração da região Nordeste ao centro dinâmico a partir dos transbordamentos, assim também 

o seria para as diferentes partes do próprio Nordeste. No fundo, Singer ([1953]1962) apontava 

para a necessidade de construção de uma espécie de rede capaz de integrar as regiões e sub-

regiões, em suas diferentes escalas, construindo um mecanismo de transmissão de estímulos 

que promovesse o aumento da produtividade geral do sistema econômico.  

Em outras palavras, a especialização produtiva geraria aumento na produtividade no setor 

dinâmico, traduzindo-se em uma elevada taxa de crescimento que, por sua vez, geraria 

economias externas e promoveria a expansão das forças de acumulação atingindo, pela 

demanda gerada por seus investimentos, os setores complementares o que, por fim, produziria 

um aumento geral no nível de renda e um crescimento articulado entre os setores.  
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Esta concepção teórica ganharia corpo a partir do esboço de uma estratégia de 

desenvolvimento para o estado de Pernambuco. Singer ([1953]1962) partia da identificação das 

diversidades econômicas existentes nas diferentes áreas deste estado e constatava, indo da costa 

para o interior, os seguintes núcleos de crescimento: Recife e sua estrutura portuária com altas 

oportunidades industriais; Olinda e a descoberta recente de depósitos de fosforita; zona da mata 

e a produção de açúcar; agreste e sua produção de alimentos; sertão e a produção de algodão e 

culturas secas. Acrescentava, ainda nesta parte de constatações iniciais, as variáveis exógenas 

que poderiam atuar na região, tal como a recente inauguração do terminal aos arredores de 

Recife de uma das linhas de transmissão da hidroelétrica de Paulo Afonso. Ao fim, o programa 

de desenvolvimento consistiria na articulação, induzida pelo estado, dos diferentes núcleos de 

crescimento visando o máximo de transbordamento. Para tanto, seria necessário identificar a 

área mais dinâmica capaz de propiciar os estímulos que integrariam as demais zonas, elevando 

assim a produtividade geral do sistema.  

No exemplo citado, Singer ([1953]1962) esboçava um esquema de desenvolvimento em 

que a energia elétrica de Paulo Afonso pudesse ser direcionada para a produção de fertilizantes 

a base de nitrogênio e fosfato, em Recife, área que ofereceria maiores vantagens relativas para 

a produção desses produtos químicos. Ganhando escala, esta produção deveria ser destinada, 

em sua maior parte, à zona açucareira. Buscava-se a partir desta orientação reativar aquele que 

foi secularmente o núcleo mais dinâmico, mas que vinha se estagnando a partir da intensificação 

da concorrência com áreas mais produtivas, como São Paulo. Sem entrar nos méritos da 

discussão sobre as questionadas políticas de preço do Instituto do Açúcar e do Álcool, era 

consensual entre os analistas que a produção ininterrupta causaria a exaustação dos solos, 

fazendo declinar a produtividade daquela zona. Aceita a hipótese de reativação econômica desta 

área a partir da fertilização dos solos, os salários oferecidos na produção de açúcar poderiam 

romper com o círculo vicioso imperante, atraindo trabalhadores do agreste que se encontravam 

na ociosidade devido à entressafra da produção de alimentos. Por sua vez, esse incremento de 

renda, além de adensar os mercados consumidores para os bens produzidos em Recife e outras 

áreas, serviria também para que estes trabalhadores adquirissem equipamentos extras, como 

inseticidas e fertilizantes, aumentando a produção de alimentos o que, por fim, reduziria os 

custos gerais e estimularia novos investimentos, fazendo girar novamente a cadeia de 

transmissão de estímulos.    

As indicações do caso citado, ainda que muito preliminarmente desenhadas, expressariam 

as orientações gerais a serem buscadas em um programa para o Nordeste. Singer ([1953]1962, 

p.81) defenderia um “programa equilibrado de investimentos” capaz de induzir, de modo 

articulado, projetos industriais e agrícolas, extraindo ao máximo as potencialidades abertas pela 

diversidade regional através da especialização, sem perder de vista o núcleo de crescimento 

mais dinâmico, notadamente, o agrícola de exportação. Em suas palavras: 
Esse programa equilibrado levantaria a produtividade geral e reduziria o custo real 

das exportações agrícolas e proporcionaria recursos para a formação natural de capital 

nas fazendas e em equipamentos de beneficiamento (...) É possível que um programa 

de investimento geral que levante a produtividade e reduza os custos reais e promova 

oportunidades de emprego fora da agricultura, seja mais efetivo na restauração da 

capacidade de concorrência do que uma série de projetos destinados especificamente 

a certos bens (SINGER  [1953]1962, p.81) 

A partir dessas considerações, duas questões nos chamam atenção e merecem um 

tratamento especial. A primeira, de cunho mais teórico, diz respeito à aproximação, ainda que 

conceitual, deste “programa equilibrado” de investimentos, proposto por Singer ([1953]1962), 

com as concepções dos autores ligados ao crescimento equilibrado: em que medida este 

programa equilibrado de investimentos estaria concebido nos marcos dos investimentos em 

blocos, ao estilo do big push de Rosenstein-Rodan (1943), e/ou das estratégias para rompimento 

do círculo vicioso da pobreza de Nurkse (1951)?  
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A ideia de equilíbrio por trás desse programa de investimentos, ainda que dialogue com 

essa corrente de pioneiros, sobretudo, na dimensão que estabelece círculos viciosos e 

mecanismos de cumulação, estava concebida em outros marcos. Singer ([1959]1962) tratou 

especificamente desse tema, ao revisitar os fundamentos da teoria do crescimento equilibrado, 

e chamou atenção para o fato de que essa doutrina deveria ser apropriada para a etapa de 

crescimento sustentável e não como estratégia para romper o equilíbrio em baixo nível de renda, 

presenciado nos países subdesenvolvidos. Sua crítica se assentava na ideia de que ao idealizar 

esse amplo bloco de investimentos, cuja complementaridade dessas atividades seria capaz de 

superar as limitações do mercado interno, dentro da mecânica da lei de Say, esses autores 

negligenciavam uma limitação ainda maior a ser exercida pela carência de recursos financeiros 

demandados por tal bloco de investimentos. Em suas palavras: 
Pode ser certo que a oferta de bens – desde que seja adequadamente composta e 

equilibrada – crie sua própria demanda. Mas a oferta de bens implica demanda de 

outros fatores de produção e especialmente de capital, e se bem que a oferta de bens 

pode criar sua própria demanda, tragicamente nos países subdesenvolvidos a demanda 

de fatores não cria sua própria oferta. Ainda pior, a demanda de fatores implica que o 

programa de inversões em blocos deva estar em correspondência direta com outros 

projetos de inversão e outros tipos de gasto, cujo objetivo direto é incrementar a 

demanda pelos recursos disponíveis (SINGER, [1959] 1962, p.199) 

Recorrendo implicitamente ao princípio da inter-relação - desenvolvido nessas missões 

de assistência técnica anteriores -  e ao conceito de pré-investimento – formalizado 

posteriormente -, Singer ([1959]1962) defenderia a estratégia de concentração de investimentos 

em projetos de promoção, capazes de fortalecer a infraestrutura econômica e social (saúde, 

educação, transporte e comunicação, qualificação e conhecimento de recursos). Argumentava 

que esses investimentos não seriam limitados pelas restrições de mercado, como àqueles ligados 

à produção de bens finais, enfatizados pela doutrina do crescimento equilibrado, mas, pelo 

contrário, criariam condições para a expansão destes últimos, como consequência da 

diminuição de seu custo real de produção.  

Por fim, lançava luz para uma “visão equilibrada do crescimento equilibrado”, ampliando 

o rol de estratégias possíveis para se lograr o crescimento, como, por exemplo: i) aumento da 

produtividade do setor agrícola; ii) aumento das exportações; iii) substituição de importação; 

iv) criação de infraestrutura econômica; e v) inversões desequilibradas. De tal modo que, em 

suas palavras, “(...) devemos distinguir entre equilíbrio como resultado que se queira chegar e 

equilíbrio como método de enfoque” (SINGER, [1959]1962, p.203). Neste sentido, Singer 

estava menos próximo de Rosenstein-Rodan e Nurkse do que de Myrdal, Perroux (1955) e 

Hirschman (1958).  

O segundo ponto que gostaríamos de ressaltar é que dentro desta mecânica do 

desenvolvimento, desenhada no “Relatório Singer”, os empreendimentos industriais viriam a 

reboque dos transbordamentos emanados pelo núcleo dinâmico – a agricultura – e se 

caracterizariam pela ênfase na industrialização de matérias-primas locais, tais como adubos, 

soda caustica, têxteis e produtos alimentares. Singer ([1953]1962) se mostrava cético quanto à 

realização de estímulos que pudessem desenvolver, ainda que artificialmente, um núcleo 

manufatureiro autônomo.16 

Contra este pesava dois elementos. O primeiro seria de natureza sociológica, dizia 

respeito à mentalidade pouco revolucionária dos homens de negócio no Nordeste, 

caracterizados, para Singer ([1953]1962), por: a) conservarem os negócios em família, portanto, 

pouco afeitos a formas de organização e gerenciamento exigidos por atividades mais 

complexas; b) relutarem em recorrer a fontes externas aos negócios, tanto no que diz respeito 

ao financiamento das atividades, quanto na verticalização da produção; assim, os 

 
16 A expressão é utilizada em Furtado (1959) e ainda que Singer não utilizasse tal termo, trazemo-lo para ressaltar 

os diferentes projetos para o desenvolvimento do Nordeste. 
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empreendedores buscavam responder às exigências de mercado quase que exclusivamente no 

interior da própria firma; e c) desprezo pelo fator humano, no sentido da exploração da força 

de trabalho sem qualquer mediação que vislumbrasse ganhos futuros a partir de incrementos na 

produtividade do trabalho.17     

O segundo aspecto se referia a precária infraestrutura, sintetizada na escassez de energia 

elétrica. Singer ( [1953]1962, p.131) chamava a atenção para situações recorrentes de queda de 

energia e, mais grave, de falta de prioridade para o consumo industrial ante o doméstico, o que 

para ele poderia ser explicado pelas baixas tarifas já pagas pelas indústrias, chegando a uma 

situação em que “para poupar alguns centavos com tarifas perdem-se cruzeiros em produção”. 

Portanto, pensar em um programa de desenvolvimento industrial, nesses termos, produziria um 

ponto de estrangulamento na já debilitada estrutura econômica regional e, neste sentido, 

significaria retroceder em termos da dinâmica de desenvolvimento integrado, concebida por 

Singer (1950a; 1951; 1964).  

Mesmo com relação às indústrias pequenas e domésticas, embora reconhecesse seu 

surgimento natural, como por exemplo, as oficinas de reparos para caminhões fruto da expansão 

do sistema rodoviário para o interior, Singer ([1953]1962) se colocava contra tal incentivo na 

medida em que o crescimento deste setor não agrícola no interior surgisse como contraposição 

ao trabalho agrário. Argumentava que a dispersão da população no interior e sua baixa 

qualificação atuariam na contramão das exigências de organização na forma de cooperativas, 

tão necessárias para a consolidação de atividades deste tipo. Por outro lado, acreditava que 

melhorias nos métodos agrícolas em uso cumpriria melhor a função de articular o interior com 

as áreas mais dinâmicas do que a ampliação de indústrias domésticas.   

Coerente com suas concepções sobre o programa equilibrado de investimentos, conclui:  
Não posso, entretanto, divisar senão papel secundário para essas indústrias no 

Nordeste. (...) Como resultado da melhoria das estradas e desenvolvimento do 

transporte aéreo, o sertão ficou mais acessível. Isto naturalmente aumentou o interesse 

em novas fazendas e também filiais de indústrias de cidades costeiras tais como 

Fortaleza. (...) Se o problema de energia fosse solucionado, disto poderia resultar certa 

descentralização da indústria. Tal descentralização seria mais importante do que 

indústrias domésticas. (SINGER[1953]1962, p.121).  

Novamente, os princípios de inter-relação e pré-investimento ajudam a explicar os 

balizamentos por trás de seu programa de ação para o Nordeste.   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos evidenciar neste artigo as contribuições de Hans Singer para a questão regional 

brasileira, na oportunidade de sua visita ao Nordeste, em uma missão de assistência técnica em 

1953. Ressalta-se o pioneirismo do relatório produzido pelo perito da ONU, visto que seu 

trabalho compõe o grupo das primeiras publicações que procuraram desnudar os aspectos 

econômicos do atraso nordestino. Assim, construiu diagnóstico que captou os determinantes 

econômicos mais elementares da questão regional, até então presa nos marcos dos problemas 

decorrentes das secas. Muitos elementos que ganhariam contornos no “Relatório do GTDN” de 

Furtado, tempos mais tarde, foram ao menos apontados no “Relatório Singer”, ainda que não 

referenciado explicitamente pelo economista brasileiro.18 

 
17 Nesse mesmo sentido, Singer (1950b) já havia chamado atenção para uma distorção muito presente no “espírito 

empresarial” brasileiro, a saber, seu apego em investimentos em imóveis. Embora o fizessem para se defender da 

recorrente perda de valor do dinheiro, fruto de altos e persistentes patamares da taxa de inflação, o fato era que 

este tipo de investimento não produziria uma classe de inovadores schumpeterianos, pelo contrário, no agregado 

teríamos uma espécie de anti-inovador mesclando amadorismo, conservadorismo e exploração.     
18 Furtado, em seu livro autobibliográfico, faz uma menção curiosa sobre o Relatório Singer e reflete, de certa 

forma, o estigma que este trabalho sofreu. Comentando sobre os estudos que antecederam o Relatório do GTDN, 

escreve: "Hans Singer, técnico das Nações Unidas, havia feito para o BNDE, poucos anos antes, um primeiro 
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Ainda mais importante, esse trabalho influenciou diretamente os termos dos debates sobre 

a questão nordestina desde então. Nesse sentido não é apenas um trabalho pioneiro, mas é 

também um trabalho seminal, que nos ajuda a compreender as propostas de intervenção que 

subsidiariam, por exemplo, o campo de atuação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).  Afinal, 

Rômulo Almeida, idealizador e primeiro presidente do BNB, se apropriaria da tese da 

deterioração dos termos de troca em seu diagnóstico sobre o “problema econômico 

fundamental” da economia nordestina. Há uma citação direta ao “Relatório Singer” em uma 

nota de rodapé introdutória, no trabalho “Planejamento do combate às secas”, coetâneo ao 

relatório e também uma espécie de diretriz que guiaria o campo de atuação do BNB (ALMEIDA 

[1953]1985). Em sentido amplo, podemos afirmar que essa missão subsidiou a organização do 

BNB, seja do ponto de vista do diagnóstico, ou mesmo por sua ênfase dada ao desenvolvimento 

do setor agrícola, fato que levou alguns críticos a apontarem uma “vocação ruralista” do banco 

(TOSI FURTADO, 2007).  

Nesse sentido, destacamos o papel central a ser desempenhado pelo desenvolvimento 

agrícola na estrutura nordestina, enquanto motor do desenvolvimento, estratégia defendida no 

“Relatório Singer”. O eixo de transformação estrutural deveria passar necessariamente pela 

modernização agrícola, seja através de mecanismos de financiamentos a serem construídos pelo 

BNB, ou ainda, pelo desencadeamento que este setor poderia proporcionar, integrando as 

atividades de beneficiamento. A falta de integração da estrutura econômica do Nordeste à 

economia nacional, a limitada dimensão do mercado regional, a inexistência de uma classe 

revolucionária de inovadores schumpeterianos, e a precária infraestrutura econômica e social, 

pareciam ser os elementos que direcionavam o desenvolvimento do setor agrícola como 

imperativo. 

Essa linha de atuação estava longe, como poderiam argumentar alguns críticos, de se opor 

ao desenvolvimento industrial. Como um bom desenvolvimentista, Singer sempre apontou para 

uma direção em que superação do atraso periférico deveria ser buscada a partir do 

desenvolvimento industrial. A tese da deterioração dos termos de troca é uma expressão teórica 

desta pauta desenvolvimentista. No entanto, Singer parece considerar que as condições para 

que o Nordeste se integrasse ao eixo de acumulação industrial ainda não existiam. Daí a 

importância conferida ao beneficiamento de atividades agrícolas e ao desenvolvimento das 

atividades de pré-investimento, condições para o desenvolvimento industrial cumulativo.  

Por outro lado, ao estudarmos o “Relatório Singer”, também buscamos fazê-lo tendo em 

mente outras contribuições de Singer. Isso é fundamental para uma fonte histórica dessa 

natureza, na medida em que nos relatórios da ONU as referências à teoria do desenvolvimento 

e os possíveis diálogos com trabalhos de outros pioneiros não costumam ser explicitadas, ainda 

que indiretamente lá estejam. Nesse sentido, enfatizamos como o “Relatório Singer” foi escrito 

em um momento privilegiado da longa trajetória do perito da ONU, na medida em que dialoga 

diretamente com concepções pretéritas (tese da deterioração termos de troca) e antecipa muitas 

orientações seguidas em sua trajetória política e acadêmica (pré-investimento).  

Singer chegou ao Brasil portando uma série de reflexões teóricas sobre o 

desenvolvimento econômico, que foram responsáveis, inclusive, por alçá-lo ao panteão dos 

pioneiros do desenvolvimento. Esse background teórico foi colocado a teste em suas missões 

de assistência técnica nos vários países subdesenvolvidos, mas principalmente no caso 

brasileiro, onde Singer pode estabelecer vários pontos de contato entre a teoria do 

desenvolvimento e a sua recomendação para ação. O Nordeste, neste sentido, parecia ser um 

grande laboratório para a tese da deterioração dos termos de troca, por exemplo. Mas não só, 

 
exercício macroeconômico sobre o esforço financeiro para retirar a economia nordestina da estagnação. Ele não 

conhecia as peculiaridades da economia regional e tampouco as assimetrias existentes nas relações econômicas do 

Nordeste com o Centro-Sul. Preocupara-se especificamente em estimar a magnitude da 'ajuda financeira externa' 

para romper a inércia inicial" (Furtado, 1989, p. 38). 
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as próprias recomendações para um Programa Equilibrado de Investimentos para o Nordeste 

também revelavam elementos de intersecção com a forma como Singer concebia a dinâmica do 

desenvolvimento, ou seja, através de processos cumulativos responsáveis por realizar 

transbordamentos que integrariam a estrutura econômica, em um processo de elevação da 

produtividade geral do sistema. Especialização produtiva, aumento da produtividade, 

transbordamentos, majoração de economias externas, integração produtiva, crescimento 

econômico: esses pareciam ser os conceitos por trás do programa de investimento defendido 

por Singer para o Nordeste. Ter em mente essa dimensão teórica, tanto das suas reflexões 

pretéritas como dos diálogos e paralelos que compõem a construção da Teoria do 

Desenvolvimento Econômico é fundamental para a compreensão dos prognósticos realizados 

em seu estudo. 

Assim, nesse movimento de reenquadramento maior, também nos chama a atenção a 

proximidade com as concepções da Cepal. Singer olhava para as realidades do 

subdesenvolvimento, e em particular para o Nordeste através de uma matriz teórica que enfatiza 

a integração assimétrica entre regiões industriais e agrícolas: o diagnóstico pautado na 

deterioração dos termos de intercâmbio; a crítica aos imperativos das leis de mercado; a 

necessidade de intervenção planejada do Estado são alguns exemplos da proximidade com a 

Cepal. Enquanto o debate europeu sobre o desenvolvimento econômico estava preso aos moldes 

da doutrina do crescimento equilibrado, Singer entende o potencial de desenvolvimento do 

Nordeste enfatizando focos de irradiação de investimento e progresso técnico que podem 

transbordar para outras atividades, indo além das concepções de Nurkse e Rosenstein-Rodan 

sobre os determinantes da amplitude de mercado e a necessidade de um bloco de investimentos 

equilibrado. A lógica de encadeamentos e desequilíbrios parece estar por trás das propostas de 

Singer, sobretudo, quando olhamos para a centralidade fornecida aos processos cumulativos e 

às externalidades.  

Em síntese, ao analisarmos o “Relatório Singer”, documento muitas vezes esquecido na 

literatura da questão regional nordestina, buscamos fazê-lo tendo em vista que esse trabalho 

consistia em caso exemplar de encontro entre a teoria e a prática. Ao analisar uma região 

subdesenvolvida particular com o propósito de transformá-la, Singer recorre a suas 

contribuições teóricas pretéritas e antecipa temas que marcariam suas reflexões teóricas futuras. 

O relatório é um momento chave na trajetória de Singer, desvelando despretensiosamente quase 

um sistema conceitual singeriano que fornece elementos para explicar o plano de ação 

idealizado para o Nordeste. Queremos enfatizar que Singer articulou, no relatório, três 

estruturas conceituais para elaboração desse sistema, a saber: i) deterioração dos termos de 

troca; e a construção de um sistema integrado capaz de internalizar estímulos e transmitir 

ganhos de produtividade (SINGER, 1950a); ii) dinâmica de desenvolvimento pautada em 

processos cumulativos; e o princípio da inter-relação (SINGER, 1951); iii) noção de pré-

investimento e a necessidade de construção de uma estrutura mais flexível, pautada no 

fortalecimento da infraestrutura econômica e social (SINGER, 1964).  

Neste sentido, o Relatório Singer não merece o esquecimento a que foi relegado pela 

historiografia, devendo ser entendido não apenas como um marco na superação da abordagem 

“hidráulica” da questão nordestina, mas também como uma síntese preliminar do conjunto das 

contribuições de Singer para a economia do desenvolvimento.  
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