REGIÕES E GLOBALIZAÇÃO:
Repensando a atratividade da crise
para resiliência

Quais são os objetivos
do projeto?
Ajudar os formuladores de
políticas:

Por que é importante estudar o posicionamento das regiões em
globalização?
A pandemia COVID-19 desencadeou a recessão econômica mais severa em quase um
século. As regiões estão enfrentando uma nova situação que as leva a repensar sua
participação na globalização, bem como sua atratividade. Numerosos indicadores
revelam não só a gravidade desta crise, mas também a interdependência econômica
que se desenvolveu entre regiões em diferentes países:

Comprender as
características
internacionais de
sus territórios

50%

Identificar os
fatores que
moldam sua
atratividade
econômica
Determinar
necessidades
territoriais e ativos
específicos no
contexto da crise da
COVID-19 e diversas
megatendências
climáticas,
tecnológicas,
demográficas e
socioeconômicas

de pernoites
em cidades da UE
em 2019 foram
reservados por
turistas
estrangeiros.

-5.3%

30%
do comércio internacional
vem de regiões distantes
de áreas metropolitanas
(média de 10 países da
OCDE)

Para responder tanto à crise como aos desafios estruturais, e para mobilizar as suas
forças, as regiões devem repensar sua atratividade. Isso requer uma melhor
compreensão dos perfis internacionais das regiões e interesse em alvos internacionais,
investidores, talentos e visitantes, bem como atores locais, empresas e residentes.
Assim, a inclusão de uma região na troca de informações, bens, serviços, capitais e
pessoas, em escala global, não é mais um objetivo em si mesma, mas uma alavanca para
um desenvolvimento territorial inclusivo, sustentável e resiliente.

Mapa dos estudos realizados
pela OCDE como parte do
projeto:
No verão de 2021, o
projeto reunirá 25
regiões ao redor do
mundo. Se houver
interesse em tornar-se
uma região e / ou país
parceiro e beneficiar-se
dos resultados deste
projeto, por favor, não
hesite em expressar
seu interesse.

-40%

é a variação percentual
é a variação
em investimentos
percentual do
estrangeiros diretos
comércio
em média nos países
internacional em
da OCDE entre 2019 e
2020, apesar da
2020 *
recuperação no final
do mesmo ano

Espanha

Grande Leste, França

PACA-Sul, França
Portugal
Itália
Pacífico, Colômbia

Valparaíso, Chile

Tânger-Tetuão-Al Hoceïma,
Marrocos

Reunião, França

Magalhães, Chile
Argentina

* IED: são considerados nos três primeiros trimestres de cada ano.

Como?
A OCDE elaborou um quadro metodológico, reunindo quatro categorias de conexões, a fim de avaliar a
internacionalização das regiões, indo além dos critérios de trocas econômicas apenas:
 Conexões de infraestrutura, ou as conexões físicas que uma região
oferece aos seus potenciais parceiros internacionais: estradas,
aeroportos, portos, ferrovias, internet banda larga e logística;
 Conexões humanas consistem em estrangeiros que viajam ou se
estabelecem em um território, em particular turistas e imigrantes;
 Conexões de conhecimento referem-se a diferentes dimensões de
inovação (pesquisadores estrangeiros, colaborações internacionais de
patentes, etc.) e ligações culturais;
 Conexões de negócios ou trocas comerciais e financeiros, consistindo
em importações, exportações e investimentos estrangeiros diretos.

Quais são os resultados esperados?
•base de dados de conexões internacionais a nível regional e
exploração de dados não convencionais

Dados

•de práticas para aprendizagem entre pares entre regiões e seus
parceiros para políticas de internacionalização e atratividade

Comunidade

Webinarios

• sobre políticas regionais de atratividade no novo ambiente global
(por exemplo, relocalização, turismo verde, conexões de
infraestrutura, inovação e cadeias de valor)

Estudos de Caso de Regiões

• perfis de internacionalização, impacto da crise global, políticas de
atratividade resiliente, recomendações de políticas de marketing
territorial

Suporte para implementação de
recomendações
Visibilidade mundial

• modalidades de governança multinível relevantes envolvendo
atores públicos e privados
• Promoção da atratividade das regiões (por exemplo, folhetos em
uma variedade de idiomas nos sítios da OCDE, bem como em
regiões e países parceiros)

Para saber mais sobre o projeto e aderir a nossa iniciativa global:
Websites:
www.oecd.org/cfe
Twitter: @OECD_local
Contato:

Claire CHARBIT
Chefe da Unidade de Diálogo Territorial e Migração
Claire.CHARBIT@oecd.org
cfeterritorialdialogueandmigration@oecd.org
Centro para Empreendedorismo, PMEs, Regiões e Cidades da OCDE
Divisão de Desenvolvimento Regional e de Governança Multi-nivel

