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1ª Oficina em Palmas-TO 11 Maio 2016
40 participantes, representantes do Governo Estadual, das 

Prefeituras, empresas, setor agrícola, VALEC, operador da FNS (Vale)



Agenda das oficinas

- Cenários Exploratórios:    Narrativas para 3 cenários extremos 
AGROPECUÁRIO
INDUSTRIAL ENDÓGENO AGRONEGOCIO
INDUSTRIAL EXÓGENO DIVERSIFICADO

- Exercício 1: Estratégias para o Tocantins

- Exercício 2: Visão: onde estamos e para onde queremos ir? 

- Exercício 3:  Fatores de atratividade e critérios de avaliação de projetos



Objetivo das Oficinas
Processo de reflexão aberta aos agentes socioeconômicos de Tocantins.

Existem uma grande variedade de modelos mais cabe constatar que o mais importante 
em um processo estratégico é finalmente o processo mesmo, que teria que ser 
incorporado como uma atividade contínua e habitual das instituições públicas.

A planificação estratégica quere ajudar a governar a incerteza, desenvolvendo uma visão 
comum, e uma carteira de projetos e ações construídas necessariamente a partir do 
diálogo, com a vontade dos atores de dar impulso os resultados do processo.

Entorno reactivo Entorno proactivo



Cenários Exploratórios:    Narrativas para 3 cenários prospectivos

A – AGROPECUÁRIO EXPORTADOR

B - INDUSTRIAL ENDÓGENO AGRONEGÔCIO

C - INDUSTRIAL EXÓGENO DIVERSIFICADO



O principal setor econômico é o agropecuário, cada vez mais internacionalizado. Os processos 
logísticos são mais eficientes por a FNS, e as exportações de Tocantins crescem fortemente 
(grãos, carnes...) especialmente para os mercados asiáticos. As cargas transportadas na FNS 
consolidam-se com a adequação dos pólos de cargas estaduais. As fazendas agropecuárias se 
fazem mais extensas e industrializadas. Sustentabilidade como um valor adicionado ao negocio 
agrícola. Melhoria geral da qualidade de vida da população.  

AGROPECUARIO EXPORTADOR



Valorização de oportunidades para negócios industriais de transformação vinculados aos 
recursos existentes em Tocantins, especialmente no setor de alimentos (a partir da 
soja, milho...) ou no sector energético (bicombustíveis, fertilizantes...). Os empreendimentos 
têm uma forte componente local. A meio prazo contribuem a atração de outros investimentos 
exteriores.  Valorização do capital humano local. Incremento do valor econômico das 
exportações, e ampliação dos mercados nacionais. Maior capacidade de planejamento, gestão 
dos recursos existentes, e criação de maiores redes de atores econômicos.

INDUSTRIAL ENDÓGENO AGRONEGOCIO



Atração de novas atividades vindas de fora decorrente de políticas ativas das administrações 
públicas. Valorização da oferta de terra disponível, zonas industriais adequadamente ligada a 
FNS, facilitando o deslocamentos de grandes volumes de carga para exportação ou mercado 
interno. A meio prazo criam-se condições para o surgimento de novas atividades produtivas 
locais. Ampliação das oportunidades de trabalho e distribuição de renda. Permanência das 
empresas a largo prazo pode depender de fatores diversos externos.

INDUSTRIAL EXÓGENO DIVERSIFICADO



Globalização

Desenvolvimento Econômico

Boa Governança

InovaçãoSociabilidade

Fenómenos de urbanização acelerada

Mudança de clima

Agropecuário exportador

Industrial endógeno agronegócio

Industrial exógeno diversificado

Enfoque geral dos cenários prospectivos



Tendências atuais e implicações pelos cenários
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Exportações focalizadas da Soja: 73% e das Carnes: 25%



EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

Previsão de trânsitos na FNS 2020, 2030, 2040 (font: valec 2007)



Peso do PIB do Tocantins no contexto da Região
10% da população, 8% do PIB
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Exercício 1: Estratégias

Para cada estratégia e tendência proposta marque a magnitude do vetor, de acordo com 
o que você ache mais conveniente para o desenvolvimento de Tocantins. 



Exercício 1: Estratégias  

1. Crescimento prioritário do setor industrial de transformação (hoje somente 3% PIB) e dos serviços avançados

2. Estratégia econômica a meio e largo, prazo aproveitando o potencial do mercado interno brasileiro e das 
exportações internacionais a partes iguais

3. Melhora da formação profissional dos trabalhadores. Atração de talentos e fomento da cultura empresarial

4. Pessimismo em relação as variáveis sociais: nível de vida e desequilíbrios melhoram somente moderadamente

5. Papel importante das instruções públicas para dinamizar e atrair investimentos



6 – Desenvolvimento endógeno. Valorizar as empresas, atividades e iniciativas locais prioritariamente 

7- Mais as grandes empresas são necessárias para liderar o processo juntamente com as PMEs

Exercício 1: Estratégias  



8- Rentabilizar todas as oportunidades possíveis de negócios e projetos

Exercício 1: Estratégias  



Exercício 2: Visão: onde estamos e para onde queremos ir? 

• Qual dos cenários propostos é mais representativo da situação atual de Tocantins?  

• Qual destas visões ideais poderia ser mais indicada para Tocantins? 



Ponto de partida próximo ao Agropecuário com tendência a evolver para o industrial  endógeno



Os grupos de trabalho alcançaram um relativo consenso

Grupo trabalho 1 Grupo trabalho 2 Grupo trabalho 3



A maioria de participantes indicaram posições perto do cenário B e do cenário C



x

A largo prazo, distribuição equilibrada de atividades: todos os cenários podem ser desejáveis



Exercício 3: Critérios  para avaliar projetos

Avalie a importância relativa dos diferentes fatores para favorecer um processo de 
desenvolvimento sustenido e equilibrado para Tocantins



Exercício 3.1. Grandes Objetivos

SUSTENTABILIDADEINCLUSÃO SOCIALECONOMIA



Exercício 3.1. Grandes Objetivos



Exercício 3.1. Grandes Objetivos

Equilibrado. Necessária atenção aos vetores de sustentabilidade e inclusão social



Exercício 3.2. Desafios



Exercício 3.2. Desafios



Exercício 3.2. Desafios



Exercício 3.3. Fatores de localização



Exercício 3.3. Fatores de localização



Exercício 3.3. Fatores de localização



Exercício 3.3. Fatores de localização



Exercício 3.3. Fatores de localização



Mais informação: www.mcrit.com/pdris/

obiosca@mcrit.com

http://www.mcrit.com/pdris/
mailto:obiosca@mcrit.com
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