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DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FERROVIA NORTE SUL 

NO ESTADO DO TOCANTINS



Agenda

• Objetivos do Projeto

• Apresentação da metodologia utilizada nas oficinas

• Etapas do Projeto

• Resultados das 06 oficinas

• Breve avaliação dos participantes sobre o trabalho



Objetivo do Programa de Desenvolvimento Regional 
da Área de Influência da FNS

Propiciar condições efetivas para a atração de investimentos privados e
públicos, no âmbito da área de influência direta da FNS no Tocantins, mas
com potencial para beneficiar também outras regiões do estado.

Criação de incentivos para a atração de investidores exige diagnóstico
cuidadoso acerca das condições socioeconômicas, ambientais e da
infraestrutura da região de interesse. Requer, também:

 Diálogo com o setor produtivo regional e instituições públicas e privadas no sentido de
identificar oportunidades e projetos prioritários; e

 Formulação de estratégias de desenvolvimento.



Metodologia

A gestão da elaboração do Programa de Desenvolvimento Regional da Área de Influência da Ferrovia Norte-

Sul no Estado do Tocantins é o desafio do Governo do Estado de Tocantins e implica duas características

essenciais ser estratégica e dialogada.

estratégica envolve a formulação de 

uma visão de futuro que direcione os 

esforços e investimentos do 

presente de forma sinérgica. 

diálogo é imanente ao campo democrático e exige

procedimentos sistemáticos e periódicos que, de forma

recíproca, influenciem a dimensão estratégica e a

disseminem.

que todos os agentes envolvidos sejam ouvidos e possam contribuir 

será adotado o Planejamento Estratégico Situacional (PES) como mecanismo articulador das políticas 

públicas



Tomamos como ponto de apoio para nosso trabalho as postulações do método proposto

por Carlos Matus (1931-1998), economista chileno, responsável pela estratégia

metodológica desenvolvida na América Latina para a gestão de órgãos governamentais: O

PES – Planejamento Estratégico Situacional.

No PES, o ator social que planeja está inserido na realidade que pretende alterar e,

neste espaço, disputa ou coopera com outros atores sociais, também igualmente

capazes de planejar e gerar estratégias.

Matus propõe novos fundamentos para o planejamento:

• O sujeito que planeja não é distinguível do objeto de planejamento.

• É sempre possível haver mais de uma única explicação verdadeira para um 

problema.

• Os atores sociais geram possibilidades, em um sistema social criativo que, só 

em parte, segue leis.

• O poder é um recurso escasso e limita as possibilidades para o que “deve ser 

feito”.

• A ação e sistema social são caracterizados pela incerteza



Fluxograma: Etapas, Macroatividades e Produtos



ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA

Planejamento dos Trabalhos

Etapa 1

Produtos: 

- Plano de Trabalho 

Detalhado (P1)

Macroatividades:

- Elaboração do Plano de 

Trabalho Detalhado

- Planejamento das oficinas 

com a SEPLAN

- Planejamento dos 

seminários com a SEPLAN

Consolidação das Informações

Etapa 2

Produtos:

- Levantamento e tratamento 

dos dados primários (P2)

- Diagnóstico geral da área de 

influência da FNS no Tocantins 

(P3)

- Diagnóstico do setor 

produtivo e mapeamento de 

especialidades (P4)

Macroatividades:

- Coleta e consolidação dos 

dados secundários

- Realização de seis oficinas 

de trabalho no Estado

Sistematização dos dados 

primários

Entrega de sistema 

informatizado online com 

bases de dados

- Elaboração de diagnóstico 

geral

- Elaboração de diagnóstico do 

setor produtivo

Definição da Carteira de 
Projetos

Etapa 3

Produtos:

- Estratégias do Programa 

de Desenvolvimento 

Regional (P5)

Macroatividades

- Realização oficina técnicas 

em Palmas (Oficina Téc 1)

- Preenchimento de Matriz 

de indicadores setoriais e 

identificação de setores 

relevantes

- Estudos de viabilidade 

econômico-financeira e 

análise multicritério para 

definição de projetos

- Definição de uma 

estratégia de 

desenvolvimento Regional

Etapa 4

Programa de Desenvolvimento 
Regional

Produtos:

- Programa de Desenvolvimento 

Regional (P6)

- Sumário Executivo do Programa 

(P7)

Macroatividades:

- Realização de oficina técnica em 

Palmas (OficinaTéc 2)

- Viabilidades econômico-

financeiras, propostas de atuação 

e definição de estratégias e 

objetivos

- Detalhamento dos projetos, 

ações e mecanismos de 

monitoramento e avaliação do 

programa

- Programa de Desenvolvimento 

Regional

- Realização de seminário em 

Palmas e em Araguaína (S1 e S2)



Oficinas nas áreas de influência da FNS
01/dez

11/dez

10/dez

09/dez

07/dez

03/dez

OFICINA EM GURUPI

Data: 01/12/2015

Local: Secretaria da Cultura

OFICINA EM PORTO NACIONAL

Data: 03/12/2015

Local: ITPAC – sala 3, anexo Gama

OFICINA EM COLINAS DO TOCANTINS

Data: 09/12/2015

Local: Auditório Heide Pires do quartel 

da polícia militar

OFICINA EM GUARAÍ

Data: 07/12/2015

Local: Auditório do Fórum  da comarca 

de Guaraí

OFICINA EM AGUIARNÓPOLIS

Data: 10/12/2015

Local: Auditório da prefeitura de 

Aguiarnópolis

OFICINA EM ARAGUAÍNA

Data: 11/12/2015

Local: SEBRAE de Araguaína



Pátio de Gurupi

Pátio de Guaraí

Pátio de PalmeiranteVisita  em 

três pátios



Mobilização



Sobre as oficinas

Oportunidades para a Região Desafios para a Região



Expectativas - Gurupi



Desafios - Gurupi



Oportunidades - Gurupi



Expectativas – Porto Nacional



Desafios – Porto Nacional



Oportunidades– Porto Nacional



Expectativas – Guaraí



Desafios – Guaraí



Oportunidades – Guaraí



Desafios– Colinas do Tocantins



Oportunidades – Colinas do Tocantins



Expectativas – Aguiarnópolis



Desafios – Aguiarnópolis



Oportunidades– Aguiarnópolis



Expectativas– Araguaína



Desafios – Araguaína



Oportunidades– Araguaína



Expectativas – Geral



Desafios – Geral



Oportunidades – Geral



CONSÓRCIO



Obrigada!


