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PARTE II – CARACTERÍSTICAS 
E MANIFESTAÇÕES DO 
MODELO BRASILEIRO: 
ALGUMAS REFLEXÕES



A INOVAÇÃO E O FORTALECIMENTO DOS 
ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS NO 

DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Aline Barbosa Dias Engelmann
Felipe Ghisleni Freitas

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento histórico das forças produtivas tem resultado em 
uma capacidade sempre crescente de as sociedades produzirem excedentes 
sociais cada vez maiores (HUNT, 2013). Inúmeras vezes desenvolver-se 
é adequar o que se tem de melhor e utilizar potencializadores para pro-
mover uma melhor expansão, proporcionando acréscimo na economia.

Segundo Bresser-Pereira (2006, p. 1), o desenvolvimento econômico 
tende a ser automático na medida que, no sistema capitalista, o mercado 
envolve incentivos para o aumento do capital e desenvolvimento dos co-
nhecimentos técnicos.

Para Bielschowsky (2014), o Brasil possui três frentes de expansão 
importantes: um grande mercado interno de consumo de massa, abun-
dantes recursos naturais e perspectivas favoráveis quanto à infraestrutura. 
E essas frentes de expansão serão melhores utilizadas se forem potenciali-
zadas com a inovação e o fortalecimento dos encadeamentos produtivos.

O desenvolvimento é, portanto, um fenômeno relacionado com o sur-
gimento das duas instituições fundamentais do novo sistema capitalista: 
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o estado e os mercados (BRESSER-PEREIRA, 2006). Logo, a inovação e o 
fortalecimento dos encadeamentos produtivos vêm para fortalecer as três 
frentes e auxiliar essas instituições fundamentais do sistema capitalista.

Tigre (2006, p. 13) define que a inovação tecnológica constitui uma 
ferramenta essencial para aumentar a produtividade das organizações, 
assim como para impulsionar o desenvolvimento econômico de regiões e 
países. Quanto ao restabelecimento de encadeamentos produtivos, o autor 
ainda afirma que é preciso fazer uma pesquisa fundamentada na matriz de 
insumo-produto, identificando as ligações das cadeias produtivas clássi-
cas que enfraqueceram ou se perderam, bem como as que ainda têm um 
potencial de competitividade estabelecido.

Nesse contexto, a inovação e o fortalecimento dos encadeamentos 
produtivos se tornaram o tema central deste capítulo, que busca verificar 
o referencial teórico em torno do tema para sua melhor compreensão. As-
sim, esta pesquisa se restringe a uma pesquisa bibliográfica dos principais 
conceitos, partindo do pressuposto de que o desenvolvimento nacional 
precisa ser alicerçado em pilares de sustentação, como a inovação e os 
encadeamentos produtivos.

2 A INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

O desenvolvimentismo é o sistema de ideias que transformam a so-
ciedade e tem alguns tópicos principais: a indústria como maneira de 
combater a pobreza; a industrialização efetiva através da intervenção do 
estado, em que o Estado deve também planejar, definir, ampliar, ordenar 
e executar o desenvolvimento (BIELSCHOWSKY, 2014).

O conceito de desenvolvimento tem ganhado algumas modificações 
em seu conteúdo nos últimos quarenta anos; inicialmente, esse termo de-
notava fenômenos estritamente econômicos, como o aumento da renda 
per capita; a partir de 1970, foram inseridos ao termo outros nomes, como 
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desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento humano (PINHEIRO, 
1990).

O desenvolvimento não deriva de um mero crescimento das ativi-
dades econômicas existentes, “mas reside em um processo qualitativo de 
transformação da estrutura produtiva no sentido de incorporar novos pro-
dutos e processos e agregar valor à produção por meio da intensificação 
do uso da informação e do conhecimento” (TIGRE, 2006, p. 13). É o que 
ocorre, segundo o mesmo autor, com vários países que estão conseguindo 
superar o subdesenvolvimento com investimentos em educação e tecno-
logia e também com a entrada bem-sucedida em setores mais inovadores 
e dinâmicos da economia mundial.

Tigre (2006, p. 13) entende ainda que:

O desenvolvimento depende essencialmente de transformações que 
gerem empregos, criem novas formas de organização, atendam a 
novas necessidades dos consumidores e melhorem a própria for-
ma de viver. […] Uma vez iniciado, o desenvolvimento econômico 
tende a ser relativamente automático ou autossustentado na medida 
em que no sistema capitalista os mecanismos de mercado envolvem 
incentivos para o continuado aumento do estoque de capital e de 
conhecimentos técnicos.

Todavia, para que haja desenvolvimento é preciso que as instituições 
assegurem a ordem pública, o adequado funcionamento do mercado e um 
mercado que gere boas oportunidades para que os empresários possam e 
queiram investir e inovar (BRESSER-PEREIRA, 2006).

Nesse sentido, conforme Garcia e Madeira (2012, p. 22), “estes pro-
cessos acarretam o aumento da produtividade das empresas e do sistema 
como um todo, além de ganhos obtidos na esfera organizacional, com isso, 
as economias externas são geradas e intensificadas’’. E as inovações nos 
diferentes setores da economia seguem trajetórias tecnológicas distintas, 
que consistem em possíveis direções do desenvolvimento.
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A inovação é, sem dúvida, um grande incentivo em larga escala, tanto 
para o desenvolvimento de organizações privadas quanto para impulsionar 
o desenvolvimento dos países. Para Pacheco (2010, p. 6),

Inovação é hoje uma parte importante da agenda pública e privada 
em praticamente todos os países industrializados ou nas econo-
mias emergentes. Seja como parte das políticas industriais ou com 
uma roupagem ainda mais ampla que essa, as políticas de apoio à 
inovação estão no cerne das ações de apoio à competitividade e à 
criação de melhores empregos.

Para Guimarães (2010, p. 20), ao Estado cabe o papel de coordenação 
e regulação, que pode ser exercido através de financiamentos e incentivos, 
e pode agir para atender a sua própria demanda ou à demanda de setores 
que prioriza, no quadro de uma política de desenvolvimento.

É por isso que “à medida que cresce a influência de tais ideias, a agen-
da governamental passa a incorporar a temática na forma de políticas pú-
blicas voltadas para reduzir o atraso tecnológico” (LACERDA, 2015, p. 2).

Não obstante, o processo de desenvolvimento também acontece em 
um plano macro, fundamentado em interações microeconômicas ocor-
rentes no interior de firmas, por meio de inovações e aperfeiçoamentos 
de rotinas, levando-as a uma melhor posição de mercado. Esse desenvol-
vimento é altamente influenciado pela cultura das pessoas e ou socieda-
de que estão ligadas ao desenvolvimento e proporcionam a inovação e o 
crescimento técnico através de incentivos.

Pode-se dizer que existe um processo de intercâmbio entre empresas 
e formas institucionais, pois enquanto as firmas se adaptam a regulações 
institucionais, desenvolvem comportamentos que modificam suas carac-
terísticas. Assim, quando da inexistência ou insuficiência de inovações 
socioinstitucionais, o ritmo de crescimento da esfera produtiva é direta-
mente afetado negativamente (LOPES, 2013).
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Portanto, evolução técnica e sua disseminação podem ser oriundas da 
inovação que ocorreu no interior das firmas, em paralelo com a revolução 
tecnológica e o padrão tecno-econômico em andamento, fundamentados 
nas rotinas mentais dos agentes que podem variar ou permanecer estáti-
cos conforme as ocorrências. Essas novas formas estão submetidas a um 
método de escolha e adequação às condições socioeconômicas vigorantes, 
propiciam resultados expressivos de produtividade e invadem a sociedade, 
proporcionando melhores condições para a população.

3 FORTALECIMENTO DOS 
ENCADEAMENTOS PRODUTIVOS

O conceito de cadeia produtiva tem sido um dos temas de grande 
importância nas últimas décadas. Seu estudo permite a compreensão dos 
impactos que as ações internas e externas podem causar, assim como iden-
tificar as oportunidades e potencialidades (ZANELLA et al., 2016, p. 63).

Nesse sentido,

A contribuição de um setor para o crescimento da economia não se 
restringe ao seu próprio desempenho. Sua capacidade dinamizado-
ra depende de seu poder de encadeamento produtivo. […] setores 
com elevado efeito multiplicador ao longo da cadeia produtiva po-
dem aquecer a demanda por outros bens, caso os efeitos para trás 
sejam importantes, e/ou podem contribuir para o crescimento da 
economia fornecendo insumos para diversos outros setores, caso 
os efeitos “para frente” (CASTILHO, 2011, p. 41).

Segundo Bielschowsky (2014), fortalecer os encadeamentos produ-
tivos é tão importante quanto reestruturar aqueles que por algum motivo 
foram danificados. Há ainda necessidade de identificar os gargalos da ine-
ficiência dessas cadeias produtivas, sendo importante verificar as políticas 
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públicas e tecnológicas para a capacitação dos encadeamentos produtivos 
(VIEIRA et al., 2001).

Segundo Chenery et al. (1986), a maior parte da demanda por produ-
tos manufaturados são oriundas do próprio setor, assim encadeamentos 
produtivos são relevantes para diversificação na produção de bens inter-
mediários. Logo, a cadeia de valor de um bem acaba sendo formada com a 
produção de bens intermediários, por meio de outros bens intermediários, 
o que se justifica pelo fato de não existir em sua totalidade uma relação 
direta entre um bem primário e o bem final.

Chenery et al. (1986) vão além em sua contribuição, ao afirmar que o 
aumento da renda per capita sofre influência direta da produção de bens 
intermediários, que necessitam de uma combinação de insumos no pro-
cesso produtivo, e por setores como o agrícola, que utilizam uma gama 
significativa de produtos manufaturados.

Em contraponto, Magacho (2010) afirma que o enfraquecimento 
de encadeamentos produtivos afeta a habilidade natural da indústria em 
produzir internamente meios para o crescimento. Assim, a indústria de-
penderia cada vez mais dos mercados externos, através do comércio ex-
terior, de investimento estatal em infraestrutura e incentivo ao consumo.

Segundo Marconi (2011), a dependência de mercados externos leva-
ria à substituição da oferta de insumos nacionais por estrangeiros, o que 
poderia afetar diretamente o encadeamento produtivo, visto que a pro-
dução de um único bem pode representar somente que o produto final 
seja a montagem de componentes importados em sua totalidade, levando 
a indústria a fabricar produtos com menor valor agregado, oriundos de 
uma indústria de montagem.

No Brasil, a exportação de bens primários, sem muita tecnologia agre-
gada, ainda ocupa papel importante na cadeia de valor. Embora exista um 
vasto campo comercial de produtos transformados a partir de minerais, 
pedras preciosas e produtos naturais ou industrializados a partir de alimen-
tos e seus derivados, o Brasil não aproveita em sua plenitude seu potencial, 
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como fazem países já industrializados como o Japão, que fatura muito na 
indústria de joias com base no ouro, diamantes e outras pedras preciosas 
contrabandeadas ou compradas do próprio Brasil e de países da África.

Com uma reestruturação produtiva e o dinamismo das inovações 
tecnológicas nos tempos atuais, as demandas de tecnologia por parte dos 
componentes da cadeia podem apresentar sinergia, neutralidade ou con-
flitos, por esta razão que os centros de P&D consideram importante o 
exame completo da cadeia produtiva, ponderando as demandas de todos 
os seus componentes na definição da estratégia tecnológica a ser adotada 
(SIMIONI et al., 2007).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira pontual, observa-se que a inovação vem sendo em larga 
escala propulsora de desenvolvimento em vários setores dos países. Inovar é 
buscar novas alternativas para modificar o cenário existente, seja em produ-
tos ou processos, ou como já mencionado, no desenvolvimento dos países.

Segundo os autores mencionados neste capítulo, o desenvolvimento é 
um conjunto de transformações que acarretam modificações na estrutura 
dos países, com o emprego de novas tecnologias, melhorando a produção, 
a renda, a inserção do país no mercado internacional.

Outro fator importante que foi diagnosticado é o fortalecimento dos 
encadeamentos produtivos e também a recuperação daqueles que estão 
fragilizados; nesse sentido, é preciso intervenção do governo quanto a 
políticas que auxiliem o fortalecimento dessas cadeias, que, por sua vez, 
perderam a competitividade e força para atuar no mercado globalizado. 
Todavia, não perderam sua importância para o desenvolvimento do Brasil.

Esses dois fatores, se bem aproveitados, poderão propiciar desenvolvi-
mento para o país, porém é preciso que exista um adequado planejamento 
das políticas de desenvolvimento do país, para que os fatores possam ser 
eficientes em todos os setores da economia.
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DESIGUALDADE E POBREZA NO BRASIL

Ana Carla França Ribas Zanini
Cleoci Werle Rockenbach

1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo tem como ponto de partida a análise de Cláudio 
Salvador Dedecca sobre o tema Redução da Desigualdade e Seus Desafios, 
um dos capítulos do livro Presente e Futuro do Desenvolvimento Brasileiro, 
publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em 2014.

A explanação de Dedecca (2014) explora a redução da desigualdade 
de renda das famílias brasileiras ocorrida entre 1999 e 2011. Nos primei-
ros anos deste período, associada à recuperação da economia brasileira, 
houve a valorização do salário-mínimo, a geração de empregos formais 
e a difusão do Programa Bolsa Família (PBF), por meio do qual ocorre a 
transferência direta de renda para as famílias mais pobres, resultando na 
elevação de sua renda per capita. Conforme demonstra o autor, nesse pe-
ríodo o incremento da renda dos 20% das famílias do estrato mais baixo 
foi maior que o dos 10% das famílias de maior renda, sendo este um dos 
fatores que contribuiu para a redução da desigualdade. Contudo, embora 
a geração de postos de trabalho formais tenha aumentado, “a taxa de de-
semprego das famílias em extrema pobreza cresceu” (DEDECCA, 2010, 
p. 184), e observou-se redução da renda proveniente do trabalho na renda 
total das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
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Embora indicadores de renda, consumo, condições de vida e acesso 
à educação tenham apresentado redução no período analisado, o patamar 
de desigualdade ainda é muito elevado no país, requerendo, segundo a 
avaliação de Dedecca (2014, p. 472), “esforço em termos de crescimento 
e mobilização da política pública”, a fim de alcançar melhores níveis, mais 
próximos daqueles encontrados nos países desenvolvidos.

2 AS CAUSAS E A SUPERAÇÃO DA DESIGUALDADE E 
DA POBREZA

As diferenças entre os indivíduos de uma mesma sociedade – sexo, 
etnia, idade, profissão etc. – são inerentes ao mundo humano e fazem 
parte da diversidade. Barros (2005) esclarece que elas são da ordem das 
essências e não podem ser evitadas com a ação humana; portanto, sempre 
existirão. Essas diferenças, contudo, podem ser tratadas com igualdade ou 
com desigualdade, concedendo privilégios ou restrições a um ou a outro 
indivíduo, independentemente de serem iguais ou não. “O contraste en-
tre igualdade e desigualdade refere-se quase sempre não a um aspecto ‘es-
sencial’, mas a uma ‘circunstância’ associada a uma forma de tratamento” 
(BARROS, 2005, p. 345, grifos do autor).

O autor argumenta que entre igualdade e diferença coloca-se uma 
oposição por “contrariedade”, que é do âmbito das essências. Já a oposi-
ção entre igualdade e desigualdade é do âmbito das “contradições”, que 
são sempre circunstanciais. “As contradições são geradas no interior de 
um processo, tem uma história, aparecem num determinado momento 
ou situação [...]” (BARROS, 2005, p. 346). As desigualdades, por serem 
circunstanciais, são reversíveis, ou seja, ocorrendo mudanças de estado 
podem ser reduzidas ou eliminadas. Assim, conforme o autor, a diferença 
entre os indivíduos é um aspecto a ser considerado, enquanto a desigual-
dade é um aspecto a ser superado.
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As três grandes esferas da desigualdade que predominam nas relações 
sociais são a riqueza, o poder e o prestígio. Para Barros (2005, p. 349), a de-
sigualdade relativa à riqueza admite tanto reversibilidade como gradações 
entre seus extremos. No Brasil, as desigualdades relativas à riqueza tornam-se 
assunto de fundamental relevância devido à enorme discrepância existente 
entre o estrato mais rico e o mais pobre da população, e pela presença mar-
cante da face mais perversa desta desigualdade: a pobreza e as condições 
sub-humanas em que vivem muitas famílias do estrato de menor renda.

O documento Pobreza e Desigualdade no Brasil (UNESCO, 2003, 
p. 18) aponta que “a América Latina é a região mais desigual do mundo, 
sendo que 5% da população de maior renda detém 25% do PIB e 30% da 
população de menor renda só possui 7,6%”. Os aspectos mais cruéis da 
desigualdade são a pobreza e a exclusão social, cuja pauperização submete 
um grande contingente de pessoas a viver em condições de grande preca-
riedade, tornando-se um grave problema para toda a sociedade.

A fim de compreender as causas das desigualdades, o posicionamen-
to de Narloch (2015) demonstra que algumas características tipicamente 
brasileiras, das quais nos orgulhamos, contribuem para a concentração de 
renda e aumento da desigualdade. Uma delas é o livre mercado, a liberda-
de, da qual ninguém quer abrir mão e que, no entanto, gera concentração 
de renda. Segundo o autor, quando um grande contingente de pessoas es-
colhe comprar um bem ou contratar um serviço em detrimento de outro 
está contribuindo para a concentração de renda, pois o serviço ou bem 
escolhido acumulará mais renda, gerando desigualdade. Isto é, o livre 
mercado cria desigualdades, não porque os capitalistas são exploradores 
ou opressores, mas porque cada um tem liberdade para escolher como 
gastar o próprio dinheiro.

Outro fator que explica a desigualdade no Brasil é a sua enorme di-
versidade, uma mistura de inúmeros povos e culturas em um território 
muito vasto. São exemplos disso os povos indígenas que vivem na Ama-
zônia e que não possuem renda formal e os imigrantes europeus donos de 
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grandes empresas. (NARLOCH, 2015). Grupos tão diversos, num mesmo 
território, elevam os índices de desigualdade. Entre esses dois extremos, o 
autor destaca que doze das quinze cidades mais igualitárias do Brasil são 
gaúchas, de origem alemã. O que torna a desigualdade muito pequena 
nessas cidades é a semelhança entre os cidadãos, já que quase todos têm a 
mesma cultura e o mesmo nível de educação. Narloch (2015) entende que 
não são as políticas públicas ou a taxação sobre as fortunas que promove-
ram a igualdade nessas cidades, mas principalmente a homogeneidade da 
população. Assim como as maiores desigualdades são encontradas prin-
cipalmente nas grandes cidades, onde se reúnem grupos populacionais 
muito diferentes entre si.

O nível educacional foi ressaltado por Narloch (2015) como um po-
tente fator de desigualdade, pois quanto maior a escolarização e a qualifi-
cação, maiores são as oportunidades de emprego e maior é a remuneração. 
No que se refere ao aspecto educação como componente importante da 
desigualdade, Pizzio (2008) faz menção às correntes teóricas que atribuem 
a desigualdade às diferenças de acesso às oportunidades para o desenvol-
vimento das capacidades de cada indivíduo. Nesse sentido, a igualdade 
de condições é uma “estratégia de combate às desigualdades socialmente 
produzidas” (PIZZIO, 2008, p. 81) e mais especificamente o acesso à edu-
cação, pois a diferença de anos de estudo reflete diretamente na desigual-
dade de renda. “Cerca de 28% das pessoas que possuem 15 anos ou mais 
de estudo auferem rendimentos superiores a 10 salários-mínimos. Já na 
parcela que possui entre 11 e 14 anos de estudo, somente 3,8% atingem 
essa faixa de rendimento, com 10 anos ou menos de estudo, o percentual 
assume valores abaixo de 1%” (PIZZIO, 2008, p. 82). Portanto, mais anos 
de estudo significa possibilidade de remuneração mais elevada.

Outro aspecto, entre os vários componentes que contribuem para o 
aumento das desigualdades de renda no Brasil, refere-se aos salários, às apo-
sentadorias e pensões dos funcionários públicos. Medeiros e Souza (2013, 
p. 19) realizaram estudo para medir a contribuição do gasto público para a 
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desigualdade de renda no Brasil. Os autores mencionam que “a remunera-
ção do funcionalismo e a Previdência Social são [...] as duas maiores fontes 
de fluxos estatais”. Os salários dos funcionários públicos contribuem para 
o aumento da desigualdade, pois, em geral, o teto está acima dos salários 
pagos pelo setor privado. E as aposentadorias e pensões do funcionalis-
mo público são provenientes de Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS), que possuem regras diferenciadas do regime do setor privado, o 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Enquanto o RGPS possui 
um piso e um teto salarial, tanto para a contribuição quanto para o pa-
gamento dos benefícios, o RPPS tem um piso, mas paga aposentadorias 
e pensões que excedem esse teto, sendo, portanto, um fator promotor de 
desigualdade. Segundo Medeiros e Souza (2013, p. 19), “estas duas fontes 
de rendimento – diferencial salarial e previdenciário – transferem valores 
elevados para clientelas muito diminutas”. No entendimento dos autores, o 
“Estado contribui para uma grande proporção da desigualdade no Brasil. 
Cerca de um terço da desigualdade total pode ser diretamente relaciona-
da às transferências e aos pagamentos feitos pelo Estado aos indivíduos 
e às famílias” (p. 21). A constatação dos autores é de que a contribuição 
do Estado para a desigualdade é bem maior que a contribuição do setor 
privado, pois o mercado de trabalho privado responde por mais de 60% 
da renda disponível, enquanto os salários e benefícios dos funcionários 
públicos são muito mais concentrados.

Analisando os efeitos da Previdência Social para a contribuição da 
desigualdade, Medeiros e Souza (2013, p. 24) entendem que:

A desagregação entre as aposentadorias e pensões dos setores pú-
blico e privado, contudo, confirma o alto grau de heterogeneidade 
do sistema. Na prática, o Sistema Previdenciário brasileiro está 
estratificado em pelo menos três grupos. No nível mais baixo, há 
uma massa de aposentadorias e pensões iguais ao salário-mínimo, 
altamente subsidiadas e pagas a antigos trabalhadores rurais ou 
urbanos que viveram mais ou menos à margem do mercado de 
trabalho formal. No meio, há os aposentados do setor privado e a 
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parcela dos servidores públicos inativos cujos benefícios são me-
nores ou iguais ao teto legal do RGPS. No topo, há alguns poucos 
funcionários públicos cujas aposentadorias e pensões excedem – e 
muito, em alguns casos – o teto do RGPS. O grupo dos funcionários 
públicos cujas aposentadorias e pensões excedem o teto representa 
menos de 5% dos beneficiários, mas se apropria de quase 20% dos 
recursos distribuídos pela Previdência.

Detalhando o papel do Estado na amplificação das desigualdades, os 
autores argumentam que as vagas de trabalho do setor público destinam-se 
a profissionais mais instruídos e mais qualificados que a média dos traba-
lhadores em geral, sendo também melhores remunerados. Nesse quadro 
têm grande contribuição a força e o poder de barganha dos sindicatos 
que representam esses trabalhadores, que conseguem negociar aumentos 
salariais e concessão de benefícios maiores que os do setor privado. Os 
servidores públicos constituem categorias ocupacionais numerosas e com 
um único empregador, o que contribui para a constituição de sindicatos 
bem organizados, atuantes e com forte poder de barganha.

No seu estudo, Medeiros e Souza (2013) constatam também que nem 
todas as transferências monetárias do Estado são concentradoras de renda. 
Os programas da Assistência Social focalizados na diminuição da pobre-
za efetivamente contribuem para a redução das desigualdades, mas seu 
impacto é muito limitado, uma vez que representam apenas 1% da renda 
líquida nacional. Para os autores, “os tão celebrados pilares do sistema 
brasileiro de combate à pobreza – o Programa Bolsa Família e o Benefício 
de Prestação Continuada – funcionam muito bem, mas são apenas uma 
gota de redistribuição em meio a um mar de ações estatais regressivas” 
(p. 26). Eles concluem que:

[…] o resultado final é um sistema de proteção social altamente 
estratificado. Em um extremo, uma grande quantidade de famílias 
pobres só pode contar com os parcos recursos distribuídos pela 
Assistência Social ou, no máximo, com benefícios equiparados 
ao salário-mínimo para os idosos ou portadores de deficiência. 
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No outro extremo, uns números reduzidos de servidores públicos 
muito bem pagos durante sua vida ativa desfrutam ainda de um 
sistema previdenciário mais (MEDEIROS, SOUZA, 2013, p. 27).

Vendo o problema sob outra perspectiva, Dedecca (2014) afirma que 
a redução das desigualdades no Brasil está estreitamente relacionada ao 
crescimento econômico e às características que ele assume. Nos anos de 
2001 a 2004, a recuperação da economia brasileira aumentou os níveis de 
rendimento do trabalho nos diversos estratos, decorrente da política de 
valorização do salário-mínimo e da geração de novos empregos formais. 
Ao mesmo tempo, o governo federal implantou o Programa Bolsa Família, 
realizando transferência de renda para as famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza. Essa política pública, associada ao aumento da oferta de 
emprego, promoveu o aumento da renda corrente das famílias mais pobres.

O autor aponta o crescimento econômico, a geração de empregos 
formais, a inflação baixa, a balança comercial superavitária e as políticas 
públicas de transferência de renda como fatores favoráveis à redução das 
desigualdades e elevação dos níveis de renda dos diversos estratos da po-
pulação que ocorreram em um ambiente macroeconômico estável. Ainda 
segundo o autor, “a continuidade do movimento de redução da desigual-
dade depende do bom desempenho da economia e da sua capacidade em 
dinamizar o mercado” (DEDECCA, 2014, p. 475), o que traz como conse-
quência direta o aumento da oferta de emprego e indiretamente amplia a 
capacidade do governo de financiar as políticas sociais. Outro fator apon-
tado pelo autor, importante no movimento de redução das desigualdades 
e que favoreceu a preservação do poder de compra das famílias do estrato 
mais baixo, na década de 2000, foi a dinâmica da inflação, que nesse pe-
ríodo se manteve no patamar de um dígito.

Quanto às políticas públicas e aos programas de transferência de renda, 
Dedecca (2014) atribui grande importância a essas iniciativas governamen-
tais, destacando a difusão do Programa Bolsa Família como responsável 
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pela elevação da renda corrente das famílias mais pobres. Asserburg e 
Gaiger (2007), no entanto, afirmam que o êxito desses programas depen-
de de ações que possibilitem aos beneficiários a atuação como agentes na 
recuperação da sua dignidade, que se encontra fragilizada devido à ex-
posição sistemática à carência, ao desemprego e à instabilidade de renda. 
Atrelada a tais programas, deve-se criar oportunidade de vivência de ex-
periências positivas de participação, reconhecimento e desenvolvimento 
de capacidades que possibilitem a geração de renda por conta própria e, 
assim, a superação por si mesma da situação de pobreza e melhoria de 
suas condições de vida.

Outro autor que trata sobre a redução das desigualdades é Merca-
dante (2003), que, como Dedecca, menciona o crescimento econômico e 
o controle inflacionário como importantes para alcançar este escopo, mas 
acrescenta que não são suficientes para alterar os determinantes da pobreza 
e da desigualdade, sendo necessária a realização de mudanças estruturais. 
Entre as mudanças necessárias, ele cita o fortalecimento da democracia, 
engajando a sociedade na discussão sobre as políticas públicas e na parti-
cipação da vida pública, quebrando a “lógica patrimonialista e autoritária 
do Estado brasileiro” (MERCADANTE, 2003, p. 46). A segunda estratégia, 
segundo o autor, é tratar o problema da inclusão social como prioridade, 
desenvolvendo ações visando: promover melhores condições de vida a um 
grande contingente de cidadãos brasileiros que “sobrevivem em condições 
de extrema precariedade, sem acesso aos bens e serviços essenciais a uma 
vida minimamente digna” (p. 47); promover o acesso e proteção ao trabalho 
formal; e a universalização dos serviços e direitos sociais. A terceira ação 
é o fortalecimento do mercado interno, tornando-o capaz de incorporar 
os excluídos e transformá-los em produtores, consumidores e cidadãos.

Entre as políticas que podem acelerar a construção de um modelo 
econômico mais igualitário, Mercadante (2003) menciona: a recuperação 
do salário-mínimo; a incorporação no sistema previdenciário dos traba-
lhadores do setor informal; a reforma agrária; a reforma urbana, ampliando 
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o acesso da população de baixa renda à propriedade imobiliária; e a edu-
cação. No quesito educação, o autor afirma que:

[…] as deficiências quantitativas e qualitativas do sistema educa-
cional constituem um dos principais problemas estruturais do país 
e um dos fatores que favorecem a concentração de renda e contri-
buem para a perpetuação das fortes desigualdades que caracterizam 
a sociedade brasileira (MERCADANTE, 2003, p. 50).

Mercadante (2003), assim como Dedecca (2014), acentua que o mo-
delo econômico concentrador e excludente é um dos principais fatores 
promotores de desigualdade, porém acrescenta que há outros agravantes 
como o “caráter regressivo do sistema tributário e a apropriação privada 
dos recursos públicos pelos grupos que controlam ou se beneficiam do 
poder político” (p. 39). Enquanto Dedecca atribui quase exclusivamente 
ao modelo econômico capitalista a causa das enormes desigualdades em 
nosso país, Mercadante, Narloch, Medeiros e Souza acrescentam em suas 
análises outros fatores que, segundo eles, são mais determinantes na con-
centração de renda e aumento da desigualdade. Assim também as ações 
para redução da desigualdade, que para Dedecca (2014) se concentram na 
retomada do crescimento econômico, para Mercadante (2003) abrangem 
um leque maior de ações governamentais.

No mesmo viés de Mercadante, Asseburg e Gaiger (2007, p. 505) ar-
gumentam que o crescimento econômico por si mesmo não gera redução 
das desigualdades e nivelamentos de renda, afirmando que “a desigualda-
de não é funcional ao desenvolvimento econômico e tampouco um tra-
ço inerente à modernização”, sendo a pobreza e a desigualdade inclusive 
desfavoráveis ao crescimento econômico. A fim de produzir efeitos signi-
ficativos na redução das desigualdades são necessários outros meios, não 
apenas políticas macroeconômicas. Os autores indicam que o crescimento 
econômico não é um empecilho à redução das desigualdades, mas por si 
só não produz distribuição de renda e redução da pobreza.
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Como meio para promover a desconcentração de renda, Asseburg e 
Gaiger (2007, p. 507) indicam a necessidade de adotar medidas de ativação 
econômica dos setores menos favorecidos, promovendo “o protagonismo 
dos pobres como requisito para que as políticas em seu favor sejam sus-
tentáveis e duráveis”, com incentivos para pequenas unidades produtivas 
formar uma base produtiva dinâmica capaz de gerar novos postos de tra-
balho, promovendo a inclusão no mercado produtivo. As experiências de 
economia solidária são uma iniciativa capaz de propiciar esse protagonis-
mo, através da reunião de pessoas por meio de práticas participativas, de 
cooperação e autogestão. Os empreendimentos solidários de geração de 
renda têm por princípio o fortalecimento da capacidade de ação das ca-
madas mais pobres e “eliminam a divisão entre trabalhadores e meios de 
produção, e entre produção e apropriação dos frutos do trabalho” (ASSE-
BURG; GAIGER, 2007, p. 509), presentes na lógica de produção capitalista.

No sentido de encontrar estratégias eficazes para a redução da de-
sigualdade, Medeiros (2003), em vez de realizar estudo sobre a pobreza, 
põe-se a estudar o outro extremo da desigualdade, os ricos, por ser uma 
elite que tem grande poder de influência nas decisões do Estado e, por isso, 
forte impacto sobre o destino das massas da população. O autor constata 
que o crescimento da economia, nos níveis em que vem ocorrendo nas 
últimas décadas, mesmo havendo razoável distribuição entre a população, 
não é suficiente para reduzir expressivamente a pobreza. Análises realiza-
das pelo autor o levaram a concluir que:

[…] a afirmação de que a sociedade brasileira é extremamente 
desigual deve ser mais bem qualificada. O que realmente ocorre é 
que a população brasileira é segmentada entre uma grande massa 
relativamente homogênea em torno da pobreza e uma pequena, 
porém muito rica elite (MEDEIROS, 2003, p. 31).

Nesse cenário, a estratégia de redução da desigualdade que produziria 
efeitos significativos e imediatos seria a adoção de medidas redistributivas 
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de renda, “transferindo recursos dos mais ricos aos mais pobres, pelo me-
nos até o nível necessário para que a pobreza seja erradicada” (MEDEI-
ROS, p. 35).

Olhando a questão da pobreza e da desigualdade sob o prisma do 
indivíduo ao invés do prisma estrutural ou conjuntural, reportamos a en-
trevista de Antonio Meneghetti1 concedida à revista Performance Líder. 
O entrevistado, ao analisar as dificuldades individuais para a superação 
da pobreza, explicita que a discrepância entre ricos e pobres:

[…] depende de uma psicologia arraigada na infância, através da 
educação, que depois resulta em uma espécie de ‘preguiça’; o su-
jeito assume uma postura de ‘parasitar’ o afeto, o acolhimento. [...] 
Substancialmente, não se desenvolve nele uma reação a se tornar, 
a se qualificar, a amadurecer, a se aperfeiçoar, portanto, a colher os 
instrumentos de aprendizagem, de saber, de ofícios no trabalho. Em 
outras palavras ele não aprendeu a selecionar as oportunidades que 
podem ajudá-lo a ser autônomo em sentido econômico, e a base da 
liberdade é a autonomia econômica (MENEGHETTI, 2010, p. 50).

Essa atitude de “parasita” é decorrente do tipo de educação tida na 
infância. Não tanto a educação do sistema formal, mas a educação dada 
pela família, pela sociedade, pelo sistema que, com sua cultura excessiva-
mente assistencialista, favorece esse parasitismo, justificando e valorizan-
do a pobreza. Considerando que a cultura sistêmica promove essa atitude, 
Meneghetti refere que a própria sociedade, o próprio sistema deve:

[…] começar a ensinar a responsabilidade, o sentido de dever, so-
bretudo em relação a si mesmo e, por consequência, também em 
relação aos outros, [...] É preciso começar uma indireta pedagogia 

1 Antonio Meneghetti, eminente cientista e analista social, reconhecido e respeitado pela ONU, consultor do 
ECOSOC e conferencista da UNESCO, foi presidente da Associação Internacional de Ontopsicologia, ONG 
com status Consultivo Especial junto ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas. Em 
2000 realiza um simpósio internacional junto a UNESCO. Realização de conferência na Conference Room 
1do Palácio de Vidro das Nações Unidas em 5 de janeiro de 2001. Em setembro de 2003 participou do painel 
“Governance and public administration” promovido pelo United Nations Department of Economic and Social 
Affairs (UNDESA). Realização de conferência na UNESCO com o tema “Uma nova pedagogia para a sociedade 
futura”, em 30 de maio de 2006.
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cultural, sem condenar. Temos que ajudar, pois cada um de nós 
também é o outro, e quando vejo um homem pobre, um homem 
doente, sinto-me tocado na minha humanidade e procuro auxiliar, 
procuro dar ao outro a minha cultura, a minha inteligência, se ele 
o permite (MENEGHETTI, 2010a, p. 51).

O autor entende que, “além do enorme assistencialismo operado por 
todos os governos do mundo, a ideologia de uma democracia tem dado 
gratuitamente um direito que, ao invés disso, deve ser merecido pelas pes-
soas” (MENEGHETTI, 2004, p. 93). Segundo ele, todos têm potencial-
mente os mesmos direitos, “mas antes de termos os benefícios, é preciso 
saber demonstrá-los historicamente” (p. 93).

De acordo com esse posicionamento, parte-se do pressuposto de que 
todo ser humano possui intrínseca a capacidade de superação das difi-
culdades com as quais se depara e tem potencialmente a possibilidade de 
autorrealização, segundo a medida de cada um. É certo que o ambiente 
social no qual o indivíduo nasce e se desenvolve lhe impõe limites, mas é 
igualmente certo que não inviabiliza o crescimento e a evolução da pessoa. 
Por mais adverso que seja o ambiente, o ser humano é dotado de capaci-
dades que lhe permitem superar tais dificuldades. Uma semente jogada 
em terra fértil, com abundância de água se desenvolve frondosa e exube-
rante; se colocada em solo árido, rochoso, será menos vistosa, mas não 
perde seu potencial e, de algum modo, ele se manifesta e produz frutos. É 
um princípio da natureza, e negar esse princípio é considerar que alguns 
são melhores que os outros. É considerar que alguns não são capazes de 
manter-se por si próprios, por isso precisam ser mantidos pelo Estado, 
pela sociedade.

Em geral, as medidas apresentadas para a superação da pobreza são 
medidas assistencialistas, pois entendem que o Estado deve prover os meios 
para suprir as necessidades dos indivíduos em situação de pobreza. So-
bre o assistencialismo, no entendimento de Meneghetti, trata-se de uma:
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[…] forma de preferência em relação a todos aqueles que são sub-
desenvolvidos, persiste como modelo de dar de comer sem ensi-
nar como ganhar a comida, com isso se gratifica o infantilismo das 
massas. Hoje é suficiente ser pobre para ter o direito da garantia 
de muitas leis. [...] Com isso perdemos a dialética do mérito, a di-
nâmica do capaz. O pior disso tudo é o fato de gratificar o infanti-
lismo do homem. Tal contexto de preferências em relação ao de-
ficiente é um subverter os valores fundamentais da vida. Sustento 
que insistir no assistencialismo é um assassínio ideológico, moral 
e psicológico. Quanto mais me prostituo para ajudar o deficitário 
em vez de provocá-lo e ensiná-lo como se cresce, mais sou artífice 
da sua inferioridade (MENEGHETTI, 2004, p. 94, grifo do autor).

O autor avalia que esse assistencialismo é “uma mentalidade que des-
trói o orgulho, a ambição e a necessidade ao primado de todos aqueles aos 
quais impomos a ajuda. Ajudar significa humilhar e dar exaltação gratuita 
a quem se considera superior: é uma ofensa ao orgulho primário da inte-
ligência do homem” (MENEGHETTI, 2004, p. 231). Para ele, trata-se de 
uma “forma de piedade que desonra a dignidade humana” (p. 96).

Em outra passagem, Meneghetti (2004, p. 210) é ainda mais firme 
quando afirma ter feito outra análise, na qual notou que todos os assisti-
dos, “além de se tornarem estúpidos e necessitados, são sempre progres-
sivamente mais pobres”. Os assistidos, segundo o autor, “tomam o dinhei-
ro com irresponsabilidade, o consomem em pequenos vícios e pequenas 
curiosidades, e se tornam cada vez mais estúpidos e necessitados” (p. 210).

Uma vez que vivemos em sociedade, ela tem o dever de propiciar con-
dições ao pleno desenvolvimento de seus indivíduos, o que se torna um 
direito deles. Mas o indivíduo também tem deveres com essa sociedade. 
Por exemplo, o dever de empenhar-se no desenvolvimento de si mesmo, 
através do estudo e aprimoramento de habilidades que preparam para o 
cumprimento de outro dever primordial, o autossustento. A provisão, a 
ajuda, sem a responsabilização, é uma forma perversa de manter o outro 
dependente e inferiorizado. Sobre os deveres, Meneghetti (2004, p. 49) 
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orienta que “além de compartilhar nossas riquezas, façamos com que 
aquele pobre compartilhe também dos nossos deveres de educação e de 
estudo. Se devemos dar o nosso bem-estar, é justo que paguem e respei-
tem as nossas leis de introdução no social”. Quanto ao aspecto da ajuda, 
May (1988, p. 17, p. 20) esclarece que “o processo de ajudar outras pessoas 
pode na verdade torná-las conformistas e tender à destruição da indivi-
dualidade”. O autor chama a atenção para o fato de que o indivíduo possui 
potencialidades e características únicas, que são reprimidas e, por isso, 
deixam de ser vivenciadas pela pessoa. A repressão das potencialidades 
“levanta a questão da margem de liberdade do ser humano com respeito 
a suas potencialidades, uma margem onde reside a responsabilidade so-
bre si mesmo”. Os dois autores, além do compromisso da sociedade com 
a promoção do bem-estar dos seus indivíduos, ressaltam as capacidades e 
responsabilidade individual na construção desse bem-estar. Mas o aspecto 
mais importante abordado pelos autores é a liberdade do indivíduo, aliada 
à vontade. Sair da pobreza, garantir o autossustento é uma escolha e em-
penho pessoal; é a possibilidade de tornar-se autônomo e independente 
economicamente. A dependência das políticas do Estado torna o indiví-
duo subserviente, submisso e massa de manipulação deste mesmo Estado.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática das desigualdades e da pobreza é muito mais uma 
problemática do indivíduo do que decorrência de um modelo econômi-
co. Com isso, não se pretende afirmar que o indivíduo se encontra em 
dificuldade exclusivamente porque não se esforçou o bastante. Enten-
de-se que o pouco empenho é decorrente de um modelo cultural que 
valoriza e gratifica excessivamente a pobreza e, com isso, está matando o 
potencial humano, como refere Meneghetti (2004, p. 94): “está matando 
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a verdadeira alma do homem prometeico que potencialmente existe em 
cada homem”.

Como medida de superação da pobreza, muitos teóricos apontam as 
medidas distributivas de renda, de riqueza, como uma das ações a serem 
adotadas pelos governos. Quem produz a riqueza a ser distribuída é o sis-
tema produtivo, o mercado, os capitalistas. Mas, afinal, quem é o sistema 
produtivo? São pessoas que se empenham ao máximo para ter melhores 
condições de vida, primeiro para si e, por consequência, também para os 
outros. O empreendedor ou o capitalista como pejorativamente denomi-
nam alguns, no entendimento de Meneghetti (2004, p. 95), “é o homem 
capaz de realizar o próprio potencial em função individual e em função 
do coletivo próximo. É um homem que alcança o mais gratificante para si 
mesmo através do útil para os outros”. É o operador que assume respon-
sabilidades, corre riscos para abrir, manter e ampliar seu negócio, gerando 
centenas ou até milhares de empregos que possibilitam trabalho e renda 
para muitos. É o setor produtivo que não só proporciona possibilidade de 
trabalho, como também gera a riqueza, sem a qual não se poderia falar 
em medidas distributivas.

As medidas de combate à pobreza e redução da desigualdade de 
cunho assistencialista, como as políticas de redistribuição de renda, des-
consideram esse potencial individual. Parece que consideram o indivíduo 
incapaz e o colocam numa situação de impotência. Se o Estado e a socie-
dade não proveem os meios de superação das condições sub-humanas de 
vida, o indivíduo está fadado a permanecer nessa situação. Em tempos 
idos, a riqueza era considerada uma graça divina; agora, é uma graça 
do Estado. No entanto, a crítica a essas medidas não significa dizer que 
se deve abandonar os menos favorecidos à própria sorte. Uma vez que 
é o próprio sistema, com a sua cultura social que incrementa a pobreza, 
é, sim, responsabilidade do sistema, dos governos e da sociedade ado-
tar medidas para superá-la. Todavia, as medidas devem ser no sentido 
de uma nova pedagogia, como aponta Meneghetti (2004), ensinando 
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como se ganha a própria comida, estimulando o autodesenvolvimento. 
Ou como refere Pizzio (2008), facilitando o acesso às possibilidades de 
aprimoramento das capacidades individuais. Ou, ainda, como apontam 
Asseburg e Gaiger, oportunizando a vivência de experiências de desen-
volvimento de capacidades que promovam a geração de renda e supera-
ção da situação de pobreza por si próprio. Com isso devolve-se a digni-
dade, o orgulho e a confiança em si mesmo, em vez de ficar esperando 
pela providência do Estado.

Empreender significa “determinar-se a realizar uma tarefa, realizar 
uma mudança de caráter voluntário, cujo resultado é primordialmente 
um ganho individual, [...] é uma jornada em busca do novo, uma vida 
construída pelas próprias capacidades” (CALDEIRA, 2009, p. 169). Temos 
inúmeros exemplos de homens que nasceram muito pobres e, com empe-
nho e determinação, superaram essa situação inicial, alguns construindo 
grandes fortunas, outros com discreta economia que lhes garante viver 
com dignidade. Os pequenos e grandes exemplos são demonstrações de 
empreendedorismo e revelam que o ser humano não tem necessidade de 
assistencialismo ou de garantia de direitos, mas tem necessidade de apoio, 
incentivo e facilitações para investir o seu potencial. Essa é a mola do cres-
cimento e do desenvolvimento econômico e social.

Em última instância, pode-se dizer que a situação de pobreza, de ca-
rência é decorrente da estruturação do sistema socioeconômico, mas no 
fim é o indivíduo que deve decidir e empenhar-se com vontade, como 
fazem os mais abastados, cabendo ao sistema a adoção de medidas que 
propiciem o fortalecimento da capacidade de ação dos indivíduos mais 
pobres, favorecendo-se a melhoria das suas condições de vida e o desen-
volvimento social como um todo.
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1 INTRODUÇÃO

O Mercado Comum do Sul (Mercosul) é um bloco econômico repre-
sentativo na América Latina. Medeiros, Meunier e Cockles (2015) afirmam 
que, desde sua fundação, em 1991, o Bloco tem sido qualificado por seus 
mecanismos intergovernamentais e pelo processo de tomada de decisão 
fundado no consenso. Conforme Ventura (2005), desde sua implemen-
tação, pela assinatura do Tratado de Assunção, o Mercosul tem alternado 
sua história com momentos de progresso e estagnação.

O conjunto de processos de transformações institucionais, estratégicos 
e normativos induzidos pelo Mercosul configura-se em políticas regionais 
que visam ao desenvolvimento integrado do Cone Sul e de toda Améri-
ca Latina (MODOLO, 2015). Conforme Botto (2011), a partir de cinco 
políticas regionais – educação, ciência e tecnologia, produção e consumo 
sustentável, integração produtiva e assimetrias –, o Mercosul concebe um 
processo de harmonização de políticas desde o nacional ao regional, mais 
do que um processo de transferência do global ao regional. Sendo assim, 
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seus países mais desenvolvidos – Brasil e Argentina – seriam os que im-
põem suas políticas aos menores.

Assim, faz-se necessário conhecer a história do Mercosul ao longo dos 
seus 25 anos de constituição, recentemente completados. Para isso, parte-
-se do Tratado de Assunção, marco histórico de constituição do Mercado 
Comum do Sul, percorrendo-se cronologicamente seu processo evolutivo 
em determinados aspectos, tais como a constituição de sua estrutura e suas 
instituições, dentre elas o Parlamento do Mercosul, processo ocorrido ao 
longo de fases, segundo Hoffmann (2008). Cabe uma breve análise da rele-
vância do Brasil perante a consolidação do Mercosul, no intuito de identi-
ficar seu papel enquanto membro desse conglomerado, averiguando quais 
as possibilidades e potencialidades dos países-membros para a estruturação 
de uma cadeia de produção regional que possa, além de integrar o Bloco, 
também proporcionar alavancagem ao desenvolvimento de seus países.

Nesse contexto, o que já foi percorrido pelos países-membros, o que foi 
realizado pelo Brasil, bem como sua responsabilidade perante o conjunto e 
à inserção sul rio-grandense, são conteúdos muito ricos para a elucidação 
de vitórias e fracassos ao longo desses 25 anos de integração. Por fim, esta 
revisão objetiva reconhecer o quanto já se avançou e o que é necessário pro-
gredir, pois aprender com o passado, avaliar o presente e trilhar caminhos 
para o futuro é fundamental para estabelecer novos rumos.

2 MERCOSUL: HISTÓRICO E CRONOLOGIA

O Mercosul surgiu como ferramenta para expansão dos mercados 
nacionais de seus países-membros, frente à globalização e ao processo 
de formação de blocos econômicos. Composto inicialmente por Brasil, 
Argentina, Uruguai e Paraguai, o Mercosul firmou seus propósitos, prin-
cípios e instrumentos no Tratado de Assunção, assinado em 26 de março 
de 1991, em Assunção, no Paraguai. No Brasil, este tratado foi legitimado 
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pelo Decreto Legislativo nº 197, de 25 de setembro de 1991, e promulgado 
pelo Decreto nº 350, de 21 de novembro de 1991.

Anteriormente à assinatura do Tratado de Assunção, Argentina e 
Brasil voltavam suas perspectivas ao desenvolvimento regional, baseado 
em um modelo estruturalista intervencionista (BRICEÑO-RUIZ, 2011), 
pré-consenso liberal. Com a consolidação do processo de globalização, na 
década de 1990, é que a integração regional começou a ser vislumbrada 
como um plano de desenvolvimento pelo prisma da inserção internacional. 
Isso ocorreu devido ao fato de, na década de 1980, o Brasil e a Argentina 
começarem a enfrentar os efeitos da exaustão do modelo de desenvolvi-
mento traçado em estratégias protecionistas, agravando-se as desigualda-
des sociais e o atraso econômico, aumentando as pressões causadas pelo 
endividamento externo (SARAIVA; BRICEÑO-RUIZ, 2009).

A partir de então, o Bloco convencionou atributos do “regionalismo 
aberto1”, com ausência de uma agenda de “integração profunda” e de me-
canismos para avançar na integração social e produtiva (BRICEÑO-RUIZ, 
2013, p. 259). Ainda assim, nos primeiros anos o Mercosul estava voltado 
quase que unicamente para questões comerciais (BRICEÑO-RUIZ, 2011), 
o que possibilitou a Hoffmann et al., (2008, p. 101) afirmar que “embora 
vise à integração dos mercados, o bloco não ultrapassou a condição de 
uma união aduaneira imperfeita”, apesar de ter progredido em outros pa-
noramas que não o econômico-comercial.

Ao longo dos seus 25 anos, o Mercosul passou por fases distintas. 
Hoffmann et al. (2008), após análise de indicadores econômicos, políticos 
e sociais de integração, identificaram três fases:

A primeira pode ser chamada de fase de formação e compreende o 
período entre 1991 e 1997, durante o qual é constituída a estrutura 

1 O termo “regionalismo aberto” foi definido pela CEPAL (1994), como: “[...] um processo de crescente 
interdependência no nível regional, promovida por acordos preferenciais de integração e por outras políticas, num 
contexto de liberalização e desregulação capaz de fortalecer a competitividade dos países da região e, na medida do 
possível, constituir a formação de blocos para uma economia internacional mais aberta e transparente”.
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institucional do bloco. A ênfase é dada ao aspecto comercial do 
processo de integração, com a criação de órgãos destinados a tra-
tar do tema. A segunda fase, que vai de 1998 a 2002, foi uma fase 
de crise, como um reflexo da crise econômica pela qual os países 
passavam. Uma terceira fase se delineia a partir de 2003, quando 
há uma retomada do processo de integração, coincidindo com uma 
renovação na política doméstica dos países, com governos mais ali-
nhados com a esquerda chegando ao poder: no Brasil, Luis Inácio 
Lula da Silva, na Argentina, Néstor Kirchner, e no Uruguai, Tabaré 
Vázquez (HOFFMANN et al., 2008, p. 103).

Todas as fases foram marcadas por restrições tanto do contexto in-
terno como externo. A primeira fase, em 1991, combinou com o Plano 
Cavallo2 na Argentina, que deu origem à lei de conversibilidade entre o 
peso e o dólar e engloba o período de estabilização da moeda brasileira, 
com o Plano Real, iniciado em 1994 (CURZEL, 2013).

Nesta fase inicial, segundo Hoffmann (2008), foram criados órgãos de 
base, com representação do executivo de cada país, tais como Conselho do 
Mercado Comum (CMC), Grupo Mercado Comum (GMC), Comissão de 
Comércio do Mercosul (CCM), Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), 
Fórum Consultivo Econômico-Social (FCES) e a Secretaria Administra-
tiva do Mercosul, além da criação de um sistema de solução de contro-
vérsias do Mercosul. Tais órgãos foram fundamentais para a estruturação 
consultiva, deliberativa e normativa do bloco. Neste período foi notável, 
também, o fortalecimento da relação comercial intrabloco, passando de 
13% em 1991 para 23% em 1997 do comércio entre estes países.

De acordo com Mallmamm e Marques (2013), na segunda fase (1998-
2002) chegam ao poder forças políticas progressistas. Esse período culmi-
nou com a exaustão do modelo de abertura econômica adotado no início 
da década de 1990 e com violentos problemas sociais acompanhados de 
desdobramentos políticos e eleitorais. No cenário internacional, surgiram 

2 O Plano Cavallo foi um pacote econômico de estabilização monetária na Argentina, coordenado pelo ministro 
da Economia Domingo Cavallo. O principal objetivo do plano era o combate à inflação.
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preocupações estratégicas decorrentes dos atentados de 11 de setembro de 
2001 nos Estados Unidos, ocasionando uma conjuntura menos confiável 
e propícia a projetos liberais.

O período de 1998 a 2002 aponta para uma estagnação na relação do 
Bloco, grande parte devido à crise enfrentada por alguns países-membros; 
cabe destacar, entretanto, o avanço nas diretivas criadas neste período, sen-
do 51 normas entre os anos mencionados. Foi criado, nesta fase, o Foro de 
Consulta e Concertação Política, integrando funcionários da chancelaria 
dos estados-membros, com o objetivo de avançar em temas relativos à po-
lítica comum. No âmbito econômico, esse período ficou caracterizado pela 
crise e redução de suas relações comerciais. Hoffmann (2008) destaca, nesse 
sentido, a desvalorização da moeda brasileira promovida em 1999, o que 
repercutiu negativamente na Argentina, que, como medida protetiva, am-
pliou algumas de suas tarifas acima da tarifa externa comum do Mercosul.

Na terceira fase houve um processo de revitalização. Foram estabe-
lecidos avanços não apenas na relação comercial, mas os países-membros 
passaram a incluir em suas agendas discussões e instruções relativas a di-
reitos humanos, democracia e questões sociais, e, em 2004, notadamente, 
foram criados, no âmbito da CMC, Fóruns Consultivos de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos. Percebe-se nisto uma 
expansão e preocupação em promover a participação das demais esferas 
federativas. Destaca-se ainda a criação do Fórum de Convergência Estru-
tural do Mercosul (Focem). Para Hoffmann (2008), “O Focem tem caráter 
redistributivo e representa a disposição de Brasil e Argentina em arcar com 
certos custos da integração, uma vez que são os maiores contribuintes do 
fundo, mas recebem a menor parte dos recursos.”

Constitui-se, neste período, o Parlamento do Mercosul, que teve sua 
primeira legislatura entre 2007 e 2010; todavia, ele possui função consultiva 
junto ao CPC e nenhuma competência legislativa. Também neste período 
estabelece-se o Instituto Mercosul de Formação (IMEF), com o objetivo 
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acadêmico para capacitação e especialização de funcionários públicos na 
temática da integração regional.

A terceira fase coincide com a recuperação da economia e do comér-
cio mundiais, vindo a encerrar-se em 2008, com a crise internacional, que 
impôs ao Bloco incluir em sua agenda temas políticos e sociais. “Neste 
sentido, o Mercosul não é só comércio, mas um processo multifacetário 
no qual os elementos comerciais estão misturados com objetivos sociais, 
produtivos e, até mesmo, políticos”. (BRICEÑO-RUIZ, 2013, p. 275). A 
Figura 1 apresenta as principais etapas históricas na criação do Mercosul.

Figura 1: Etapas históricas do Mercosul

Fonte: Adaptado de Associação Industrial Portuguesa – AIP (2014).

Conforme se observa na Figura 1, esforços têm sido feitos para con-
solidar a integração política, econômica e social, tonificar os vínculos en-
tre os cidadãos do Bloco e cooperar para melhorar a qualidade de vida, 
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embora, mesmo após 25 anos de existência, o Bloco não tenha conseguido 
realizar totalmente seu processo de integração, sendo identificado como 
uma união aduaneira imperfeita.

Para além da percepção de que o Mercosul ainda não atingiu com-
pletamente seu objetivo de integração, há que considerar-se, a partir do 
processo evolutivo mostrado na Figura 1, que se avançou em normativas, 
destacando-se a criação do Parlamento do Mercosul, como também a 
constante aceitação de inserção de novos parceiros comerciais, como os 
Estados Associados do Chile, Equador e Colômbia, para além da Bolívia 
que, recentemente, aderiu ao Bloco.

Após um apanhado geral sobre o Mercosul, analisa-se, na sequência, 
a importância do Brasil, enquanto maior economia do Bloco, na condução 
do processo de integração regional.

3 ANÁLISE DA INSERÇÃO BRASILEIRA E SUA 
RESPONSABILIDADE NO BLOCO

No contexto do Mercosul, o Brasil figura como principal país. Segun-
do a Associação Industrial Portuguesa (AIP, 2014), os países-membros 
possuem grandes assimetrias que envolvem tamanho territorial, questões 
culturais, geográficas e econômicas. A Figura 2 representa a participa-
ção econômica de cada país-membro, apontando a supremacia do Brasil 
comparado aos demais, o que fundamenta sua importância no Mercosul.

Segundo Moreira e Miranda (2012), na economia mundial o Mer-
cosul situa-se como terceiro maior bloco econômico do mundo, atrás do 
NAFTA e da UE, com um PIB aproximado de US$ 3,0 trilhões. Desse total, 
o Brasil participa com 71% (Figura 2). Isso pode resultar em problemas, 
uma vez que as economias mais fortes tendem a ter mais vantagens co-
merciais e econômicas, impondo-se naturalmente no mercado de outros 
países (AIP, 2014; MOREIRA; MIRANDA, 2012).



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

279

Figura 2: Produto Interno Bruto dos países-membros do Mercosul

Fonte: Adaptado de AIP, 2014.

A contribuição econômica brasileira é 15 vezes maior que a do Pa-
raguai e Uruguai juntas, e o valor agregado das mercadorias exportadas 
pelo Brasil e Argentina é maior. Essa discrepância cria um superavit em 
favor dos países mais eminentes do grupo (MOREIRA; MIRANDA, 2012). 
Conforme o Tratado de Assunção (1991), no seu artigo 1º, que estabelece 
a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, 
esse predomínio econômico-financeiro do Brasil pode eclodir em favore-
cimentos, o que vai contra as condições do tratado.

Há que considerar-se que uma adequada política do Estado Brasileiro 
quanto à integração do Bloco e à potencialização das vantagens competi-
tivas regionais pode promover a estruturação de cadeias produtivas e até 
mesmo a inserção do Bloco em cadeias já existentes, aos moldes do que 
já começava a ocorrer na Europa Ocidental na década de 50 e 60, como 
aponta Miranda (2014), através da complementaridade dos parques pro-
dutivos nacionais. Essa postura adotada pelo Brasil, que possui maior 
influência comercial e econômica no Bloco, poderia inserir o Bloco nas 
cadeias globais de produção de tecnologia e distribuição de bens e servi-
ço, atendendo um comércio global e principalmente chinês já ávido pelas 
matérias-primas dos países do Mercosul, notadamente no Brasil.
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O Brasil, de modo tímido, assimila não somente esse papel, mas a ar-
ticulação e união do Bloco. Segundo Miranda (2014), tanto o Brasil quanto 
o Mercosul tem intensificado suas negociações com a União Europeia e 
mesmo com o grupo do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), que se torna potencial para o desenvolvimento através de joint ventu-
res nas áreas de energias renováveis, fármacos, aeronáutica e informática. 
Nesse sentido, o Brasil tem interesse na promoção da maior integração 
física, produtiva e comercial da América do Sul como um todo.

De acordo com Moreira e Miranda (2012), a característica integra-
dora faz do Brasil, no Mercosul, uma grande influência política e econô-
mica, composicionamento a favor do multilateralismo para enfrentar a 
posição norte-americana e a tentativa de implementação da área de livre 
comércio das Américas.

Miranda (2014) afirma que o Brasil deve concentrar seus esforços na 
definição de uma agenda relevante com os agentes econômicos dos demais 
países-membros do Bloco, para a integração produtiva e comercial, tanto 
regional quanto internacional. Isso pode permitir uma maior integração 
regional com o fortalecimento dessas relações e uma melhor inserção no 
comércio global. Dessa forma o Brasil deve assumir seu papel e buscar agi-
lizar o processo de liberalização comercial do Mercosul e deste sub-bloco 
com os demais países sul-americanos.

Para a AIP (2014), a complementaridade entre os estados-membros 
do Mercosul é reduzida e carece de uma intensificação em suas relações 
comerciais, para a qual se torna necessário incremento na especialização 
dos países integrantes, proporcionando, assim, por consequência, o de-
senvolvimento de cadeias de valor regionais. Nesse aspecto, segundo o 
relatório da AIP (2014), o Brasil, pelo nível de industrialização mais ele-
vado e pela especialização, assume papel mais relevante na comunidade 
econômica regional, porém isso por si só não basta. Tudo isso depende 



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

281

muito da intensificação das políticas e dos esforços de integração dos di-
ferentes países que compõem o bloco.

Nas referências apresentadas, os autores convergem na percepção do 
papel proeminente do Brasil para a continuidade do processo de integração 
e fortalecimento do Bloco diante das relações comerciais no âmbito global. 
A riqueza de matéria-prima existente no Brasil e nos países do Mercosul já 
é visada pela China, para o atendimento de sua demanda interna, que se 
desenvolve em larga escala e começa a expandir-se para o resto do globo. A 
dimensão continental do território brasileiro e a rica diversidade cultural, 
de riquezas naturais, produtiva e estrutural, faz com que seja necessário 
identificar as especificidades e potencialidades das regiões que compõem 
o Estado Brasileiro, pois as características regionais são relevantes e de-
vem ser levadas em consideração. Saber como esses estados-membros da 
República Federativa do Brasil estão inseridos no processo de integração 
através das ações locais torna-se um aspecto a ser amplamente explorado, 
para que o Mercosul alcance seus objetivos na continuidade do processo 
de integração.

4 FAIXA DE FRONTEIRA NO RIO GRANDE DO SUL

Devido às dimensões do território brasileiro e sua vasta área de fron-
teira é necessário estudar os aspectos regionais e sua importância para a 
integração do Mercado Comum do Sul.

A integração sul-americana inclui intrincado debate entre normas 
jurídicas e políticas públicas. O instrumento de integração de fronteiras 
demanda visão estratégica dos instrumentos legais disponíveis e empreen-
de comprometimento entre países para arquitetar o desenvolvimento, a 
partir de critérios soberanos cooperativos. Por conseguinte, “a base nor-
mativa deve acompanhar a evolução dos acordos internacionais de forma 
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que a internalização dos compromissos firmados entre os Chefes de Estado 
consolide as bases do Mercosul” (FURTADO, 2011, p. 9).

Discutir assuntos na esfera do Mercosul requer o simultâneo diálo-
go sobre assuntos fronteiriços e regionais, pois é o empenho comum de 
poderes tanto locais como internacionais em superar as adversidades da 
aproximação que fará do Mercosul um sucesso ou uma frustração.

Na Constituição Federal Brasileira, o segundo parágrafo do art. 20 
esclarece que a faixa de fronteira corresponde a uma área de até cento e 
cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres. O 
Brasil ocupa um território de 8,5 milhões de km2, sendo o quinto país do 
mundo em extensão territorial.

Em relação aos demais países que integram o Mercosul, o Brasil pos-
sui maior espaço de diálogo com outras nações, pois faz fronteira com 
dez países (FURTADO, 2011). Já o Rio Grande do Sul faz fronteira com 
Argentina e Uruguai.

No estado do Rio Grande do Sul, as faixas de fronteira correspondem 
a áreas que fazem divisa com a Argentina e o Uruguai, as quais, juntamen-
te aos estados de Santa Catarina e Paraná, formam o Arco Sul do Brasil, 
conforme demonstrado na Figura 3.
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Figura 3: Faixa de Fronteira no Brasil e no Rio Grande do Sul

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2009.

Na Figura 3 observa-se a classificação dos municípios da faixa de fron-
teira, a qual é entendida da seguinte forma: municípios que fazem divisa 
com os países vizinhos são classificados como de “linha de fronteira”, e 
os que se unem diretamente com um ou mais vizinhos são chamados de 
“cidades-gêmeas”. O Estado do Rio Grande do Sul, devido a sua ocupação 
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e características, apresenta dez cidades-gêmeas, o maior número entre to-
dos os estados brasileiros.

O Ministério da Integração Nacional estabeleceu o conceito de cida-
des-gêmeas nacionais, os critérios adotados para essa definição e a lista de 
todas as cidades brasileiras por estado que se enquadram nessa condição. 
Essas informações constam da Portaria nº 125/2014, cujo art. 1º define:

Art. 1º Serão considerados cidades-gêmeas os municípios corta-
dos pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou 
não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial 
de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar 
uma conurbação ou semiconurbação com uma localidade do país 
vizinho, assim como manifestações “condensadas” dos problemas 
característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, 
com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidada-
nia (BRASIL, 2014).

Segundo Cagnin (2014), no Rio Grande do Sul as intervenções do 
Plano Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) se restringiram 
aos instrumentos denominados de planos e programas nas escalas ma-
crorregional e regional na região de Fronteira, pelo Programa de Desen-
volvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), que tem viabilizado projetos 
nas chamadas cidades-gêmeas, destinados à melhoria de infraestrutura, 
saneamento, urbanização, saúde e educação. As principais repercussões 
do Programa foram a criação do Fórum da Mesorregião da Metade Sul e 
da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, este último envolvendo 
o oeste de Santa Carina e do Paraná, surgindo disso a criação da Univer-
sidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS), cujo debate foi alimentado pelos fóruns regionais.

Ainda, segundo o mesmo autor, o Ministério de Integração Nacional 
(MI) tem promovido o debate sobre o desenvolvimento nas regiões através 
da realização sistemática de seminários, reuniões técnicas e formações e, 
também, promovendo o envolvimento dos demais órgãos e instituições 
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governamentais, estabelecendo parcerias entre os Governos Estaduais, 
Municipais, Fóruns das Mesorregiões citadas e os Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento.

Nota-se que há uma demanda crescente pela definição de políticas 
públicas específicas para estes municípios fronteiriços, considerando que 
geralmente a divisão entre eles se dá por uma rua, tornando-os de extre-
ma importância para a integração sul-americana.

Nesse sentido, o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do 
Núcleo Regional de Integração da Faixa de Fronteira, elaborou o Plano 
de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira do Estado do Rio 
Grande do Sul (PDIF/RS), compreendendo um vasto processo de plane-
jamento participativo e muitas instituições e atores, tanto governamentais 
quanto da sociedade civil, com o objetivo de articular o desenvolvimento 
econômico e social dos territórios de fronteira, diversificando a economia, 
fortalecendo as cadeias produtivas existentes e promovendo crescimento 
econômico com sustentabilidade ambiental e equidade social (RS, 2012).

Para além das preocupações com os aspectos econômicos e sociais, o 
PDIF/RS (2012) aponta para as questões referentes à infraestrutura como 
fundamental para o desenvolvimento, considerando que investimentos em 
estradas, ferrovias, pontes, aeroportos, redes de energia elétrica e conecti-
vidade são condições indispensáveis para o crescimento econômico, para 
a qualidade de vida e para sua maior integração, devendo ser priorizados, 
tanto pelo governo federal como pelos demais organismos multilaterais 
de investimentos voltados para a integração latino-americana.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após fazer esta análise do contexto do Mercosul, sua constituição 
e histórico evolutivo, foi possível averiguar alguns aspectos do papel do 
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Brasil frente ao Bloco e, fundamentado nisso, partir para uma análise lo-
cal, pela abordagem da importância do Rio Grande do Sul no processo 
de integração.

Se por um lado o Mercado Comum do Sul, em seus 25 anos de his-
tória, não atingiu sua integração plenamente, conforme alguns autores, 
por outro lado não é negado pela revisão de literatura que, em alguns mo-
mentos, houve progresso, principalmente no período inicial, entre 1991 e 
1997, com a ênfase no aspecto comercial.

O Brasil figura nesse processo cercado de uma responsabilidade mais 
acentuada, tendo em vista tratar-se da economia mais relevante do Bloco, 
e por possuir um parque industrial mais consistente, são esses os aspec-
tos apontados pelos autores. Conforme visto, o Brasil tem relevância no 
processo de fortalecimento da integração na medida em que tem mais 
condições de dar suporte aos menores países membros. Para além disso, 
tem potencial para impor-se comercialmente em conjunto com o bloco 
perante o mercado internacional.

As diversidades regionais de um país de dimensões continentais como 
o Brasil não podem ser esquecidas ou deixadas à margem do processo e, 
por esse motivo, foram abordados aspectos da integração do estado do Rio 
Grande do Sul e sua faixa de fronteira com a Argentina e o Uruguai. Foi 
possível apurar que tanto a União quanto os estados empreendem esfor-
ços para promover e consolidar a integração, tanto em aspectos estruturais 
quanto comerciais, políticos e sociais.

Apesar de sua tenra caminhada, em relação aos demais blocos eco-
nômicos existentes, percebe-se que a agenda do Mercosul têm consegui-
do dar passos importantes para a consolidação do bloco, tantointra como 
extra-Bloco. Esse processo torna-se fundamental para o fortalecimento e 
a continuidade da integração.
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AS NOVAS EMPRESAS ESTATAIS NO CONTEXTO 
DO PRIMEIRO GOVERNO DILMA ROUSSEFF

Carla Inês Dillenburg
Leandro Alexandre da Silva

1 INTRODUÇÃO

Empresa estatal é aquela ligada ao Estado e, por consequência, vin-
culada ao projeto político do grupo que administra esse estado. O Brasil 
possui forte tradição da atuação do Estado como empresário, tendo em-
presas como o Banco do Brasil, criado em 1808, a Caixa Econômica Fe-
deral, criada em 1861, e a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás), criada em 
1953. Recentemente, o Estado brasileiro criou empresas estatais, como a 
Empresa de Planejamento e Logística (EPL), na área de planejamento e lo-
gística, e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC).

Com a finalidade de compreender a criação e manutenção dessas 
novas empresas estatais, na lógica do modelo de atuação do Estado do 
primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, compreendido entre os 
anos de 2011 e 2012, optou-se por dividir este capítulo em cinco seções, 
contando esta introdução como a primeira delas. A segunda seção expõe 
o surgimento e fortalecimento do Estado empresário, termo utilizado para 
caracterizar o Estado que busca empreender, criando empresas públicas 
ou de economia mista que venham a atuar em setores estratégicos e/ou 
concorrer com a iniciativa privada. A terceira seção é destinada a analisar 
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a empresa estatal no Brasil, principalmente no que diz respeito a seus fun-
damentos legais, além de discutir de maneira breve a História do Estado 
empresário brasileiro, tendo como ponto inicial o ano de 1995, início do 
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso.

A quarta seção apresenta a discussão sobre a forma de atuação do 
primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, considerada em alguns 
aspectos uma continuidade do modelo de atuação estatal posto em prá-
tica no segundo governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Esta se-
ção está dividida em duas subseções, uma voltada a discutir os entraves 
do setor de logística e a atuação EPL, e outra com a finalidade de discutir 
a importância do setor de microeletrônica e semicondutores no proces-
so de inovação e desenvolvimento, bem como a atuação do CEITEC. Na 
quinta e última parte são tecidas as considerações finais, realizadas com 
base nas pesquisas que este artigo intenciona apresentar. A pesquisa em 
questão foi do tipo bibliográfica, realizada em livros, artigos e, principal-
mente, em relatórios oficiais de órgãos auxiliares do governo e das próprias 
empresas pesquisadas.

2 O FENÔMENO DO ESTADO EMPRESÁRIO

Empresa estatal é aquela usualmente vinculada ao Estado e, em maior 
ou menor grau, controlada pelos seus dirigentes políticos. Frequentemente 
essa entidade está ligada ao projeto de desenvolvimento defendido pelos 
que conduzem o Estado. O fenômeno do Estado empresário remonta ao 
período da idade moderna, com a formação das monarquias nacionais e 
com o fortalecimento do poder estatal. Segundo Oliveira, foi no contexto 
absolutista que “constatou-se a participação das primeiras empresas estatais 
no processo de colonização em curso” (1997, p. 298). Destacam-se nesse 
período empreendimentos como as companhias de comércio portuguesas 
e holandesas, criadas para dar cabo ao projeto colonizador desses países.
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O século XVIII trouxe consigo o advento de ideias liberais encabe-
çadas pela burguesia. Defendiam o livre mercado e a livre concorrência, 
que fazem parte do conjunto teórico conhecido como liberalismo. Oliveira 
esclarece que o liberalismo

[...] pode assumir variadas formas, mas o que se sucedeu ao mer-
cantilismo caracterizou-se pela defesa do princípio segundo o qual 
o desenvolvimento econômico deveria fazer-se em conformidade 
com as leis naturais do mercado, sem os grilhões anteriormente 
postos pelo Estado. Neste ponto se sobressaia a doutrina de Adam 
Smith (OLIVEIRA, 1997, p. 298).

Trata-se da proposta do liberalismo econômico defendido, entre ou-
tros, pelo filósofo e economista escocês Adam Smith, segundo o qual o 
desenvolvimento econômico deveria seguir uma ordem estabelecida por 
“leis naturais”. Essa ordem não aceitava a intervenção do Estado, de maneira 
a favorecer a iniciativa individual. A partir do século XIX, com a difusão 
do liberalismo econômico, diversos países diminuíram sua atuação esta-
tal, tanto como regulador dos mercados, quanto como estado empresário, 
dando lugar a um projeto de estado mínimo1.

O ideal liberal viria a ser mais duramente questionado a partir da crise 
econômica de 19292, uma vez que esse modelo de economia e sociedade 
não conseguiu fornecer nenhuma solução para a saída da crise. O cenário 
da grande depressão começou a ser modificado somente a partir de 1933, 
depois da eleição de Franklin Delano Roosevelt, para presidente dos EUA. 
O conjunto de ações de caráter intervencionista propostas por Roosevelt 
entraram para história como o New Deal, proposta baseada nas ideias do 
economista John Maynard Keynes.

1 Um Estado que teria uma única função, a de proteger os direitos individuais contra toda e qualquer forma de 
violação (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 283).

2 Crise global desencadeada pela quebra da bolsa de Nova York, em 29 de outubro de 1929. Equivaleu a algo muito 
próximo do colapso da economia mundial, que agora parecia apanhada num círculo vicioso, onde cada queda 
dos indicadores econômicos reforçava o declínio em todos outros (HOBSBAWM, 1998, p. 96).
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Diferente do que advoga o liberalismo, no ideal keynesiano cabe a 
ação do Estado como regulador e, se necessário, como empresário para 
manter níveis suficientes de emprego e renda para os trabalhadores. Isso 
contribui para aumentar o consumo, gerando assim a demanda agregada 
necessária para a construção de um ambiente saudável, onde a economia 
possa se desenvolver (LEKACHMAN, 1968, apudSZMRECSÁNYI; LEI-
TE, 1984, p. 17).

A partir da Segunda Guerra Mundial o fenômeno do estado empre-
sário se aguçou. Segundo Oliveira, foi

[…] a forma encontrada para vencer a crise enfrentada pelo capita-
lismo foi contar com o auxílio do Estado na intervenção da ordem 
econômica. A intervenção estatal no domínio econômico ocorreu 
basicamente por meio (i) da regulamentação, planejamento e con-
trole da economia de mercado e (ii) da participação direta na ati-
vidade empresarial (1997, p. 299).

Essa colocação se refere especificamente aos Estados Unidos da Amé-
rica (EUA) no pós-guerra, no entanto é passível de generalizar-se a todos 
os países que passaram a defender a adoração do Estado de Bem-Estar 
Social3. Com o objetivo de manter os mecanismos desse sistema, os esta-
dos passam a interferir cada vez mais na economia, no sentido de regular, 
planejar e controlar setores considerados estratégicos, bem como partici-
par diretamente na atividade empresarial.

Oliveira complementa que:

Então, o Estado passa a praticar atos de comércio e indústria ao 
lado dos particulares, concorrendo normalmente com a iniciativa 
privada no desenvolvimento da atividade econômica por meio de 
suas empresas. Tal empreendimento econômico pelo Estado, ho-
diernamente, é questionado, chegando alguns a suscitarem até a 

3 O Estado do bem-estar (Welfare State), ou Estado assistencial, pode ser definido, à primeira análise, como 
Estado que garante “tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo o 
cidadão, não como caridade mas como direito político”. (H. L. Wilensky, 1975, apud BOBBIO; MATTEUCCI; 
PASQUINO, 1998, p. 416).
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prática de concorrência desleal, haja vista, segundo expõem os seus 
apologistas, as vantagens e benefícios de que dispõem as empresas 
públicas na disputa de mercados em relação às empresas particu-
lares (1997, p. 300).

Trata-se do Estado empreendendo e concorrendo diretamente com o 
empresariado privado. Tal concorrência, por vezes, foi acusada como sen-
do desleal devido às supostas vantagens que as empresas públicas podem 
obter sobre as empresas privadas. Por outro lado, os que defendem como 
necessária a atuação do Estado, argumentam que ela se deu em razão da

[…] ausência de mecanismos institucionais que garantissem à ini-
ciativa privada que as políticas redistributivas não retirariam as 
quasi renda de seus investimentos. Ou seja, “o motivo para a pro-
priedade estatal é assegurar investimentos em ativos socialmente 
valiosos que não podem ser realizados por investidores privados 
devido aos riscos de expropriação” (ESFAHANI; ARDAKANI, 
2002:5 apud FILHO; PICOLIN, 2008, p. 1170).

Segundo esse ponto de vista, o fenômeno do estado empresário e sua 
manifestação mais concreta, a empresa estatal, existem para suprir carên-
cias em certas áreas. Trata-se de realizar investimento em áreas que embo-
ra sejam estratégicas, por diversos motivos deixaram de atrair a iniciativa 
privada. As discussões entre os que defendem um estado de atuação forte 
e os que defendem um estado menor não cessaram, mas sim prosseguiram 
gerando um campo frutífero para o surgimento de novas teorias econô-
micas como neoliberais, neokeynesianos.

3 AS ESTATAIS E O ESTADO EMPRESÁRIO NO BRASIL

No Brasil, a formação das empresas estatais é prevista pela Consti-
tuição Federal de 1988, através do artigo 37, inciso XIX, que estabelece:
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Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada 
a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e 
de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir 
as áreas de sua atuação (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) (BRASIL, 1988).

O artigo 173 destaca as seguintes condições:

Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração di-
reta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei (BRASIL, 1988).

Segundo Furtado, conceitualmente empresas estatais são as “empre-
sas públicas e as sociedades de economia mista, que são entidades admi-
nistrativas que compõem a Administração Pública indireta da união, dos 
estados, do distrito Federal ou dos municípios” (2013, p.161-162). Do pon-
to de vista da administração federal, classifica-se como empresa pública

a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por 
lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja 
levado a exercer por força de contingência ou de conveniência ad-
ministrativa, podendo revestir-se de quaisquer das formas admi-
tidas em Direito (art. 5.º, II, com a redação dada pelo Decreto-lei 
n. 900, de 29 de setembro de 1969 apud MOREIRA-NETO, 2014, 
p. 293) [grifo nosso].

A empresa pública diferencia-se da sociedade de economia mista, 
uma vez que “Sociedades de economia mista são entidades para estatais, 
organizadas para fins empresariais, com participação do Estado e de pes-
soas de direito privado, em seu capital e em sua administração” (MOREI-
RA-NETO, 2014, p. 294). O autor complementa que é:

[…] a entidade dotada de personalidade jurídica de direito priva-
do, criada por lei para a exploração de atividade econômica sob a 
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forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto per-
tençam, em sua maioria, à União ou à entidade da administração 
indireta. (art. 5.º, III, com a redação dada pelo Decreto-lei n. 900, 
de 29 de setembro de 1969 apud MOREIRA-NETO, 2014, p. 294) 
[grifo nosso].

Moreira Neto destaca ainda que:

Interessante é observar-se que não é o capital misto que configura 
a sociedade de economia mista, pois o termo “economia” sugere 
conteúdo mais amplo que “capital”. Na verdade, o traço marcante 
é a participação necessária do Estado na direção da empresa, pois 
este é o elemento que lhe confere o poder de atuar, vale dizer, de 
decidir em nível de execução sobre a específica atividade que lhe 
foi cometida por delegação legal. O controle societário exercido 
pelo Poder Público sobre a sociedade de economia mista obedece 
exclusivamente à legislação comercial aplicável, isto é, dá-se através 
da maioria societária, e não por ingerência administrativa direta 
de atos administrativos baixados pela entidade política matriz, 
para que não se atropelem os direitos dos acionistas privados sem 
seu conhecimento e a possibilidade de participação (2014, p. 294) 
[grifo nosso].

Assim, define-se com precisão a empresa estatal, seja ela empresa pú-
blica, aquela que embora seja regida na forma do direito privado é cons-
tituída, se federal, com capital exclusivo da União, o mesmo podendo ser 
aplicado aos demais entes subnacionais4. Trata-se da sociedade de econo-
mia mista, constituída com capital público e privado, cujo estado pode ser 
sócio majoritário ou minoritário, desde que detenha uma maior parcela 
das ações, com direito a voto, de forma a preservar a direção da empresa.

A história recente do Brasil, contada a partir de 1995, apresentou duas 
tendências com relação às estatais:

Na primeira tendência (1995-2002), verificou-se uma significativa 
redução do número de empresas estatais e, consequentemente, da 

4 Estados e municípios.
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quantidade de empregados e do volume de dispêndio global. A se-
gunda tendência (2003-2013) foi marcada pelo crescimento quan-
titativo de tais empresas, ampliando, assim, sua força de trabalho, 
bem como seus dispêndios globais, o que teve papel fundamental 
para minorar os efeitos da crise internacional recente no Brasil 
(CALIXTRE; BIANCARELLI; CINTRA, 2014, p. 107).

Tais colocações, realizadas por José Celso Cardoso Junior, técnico em 
desenvolvimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 
autor do segundo capítulo da obra Presente e Futuro do Desenvolvimen-
to Brasileiro, de 2014, podem ser melhores compreendidas se inseridas 
no contexto dos governos desses períodos. Entre 1995 e 2002, o Brasil era 
governado por Fernando Henrique Cardoso, que tinha como ordem do 
dia o equilíbrio da economia e, para tanto, realizou um profundo ajuste 
fiscal, diminuindo a atuação do Estado.

Já o segundo movimento, ocorrido entre 2003 e 2013, insere-se no 
contexto dos governos petistas de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rous-
seff. Essas gestões, principalmente a partir do segundo mandado de Lula e 
da crise financeira de 2008, buscaram intensificar a atuação do Estado na 
economia. Tal momento fortaleceu o planejamento estatal de áreas priori-
tárias, a atuação do Estado como empresário, levantando inclusive alguns 
debates sobre o caráter desenvolvimentista desses governos.

Segundo dados do Relatório Perfil das Empresas Estatais Federais 
do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
(DEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2013 
havia um total de 141 empresas estatais sob controle da União, sendo 48 
sob controle direto e 93 sob controle indireto. Dessas 141 empresas fede-
rais, 18 (12,8%) são do setor financeiro e 123 (87,2%) são do setor produ-
tivo (DEST, 2015, p. 14-16).

Conforme mostra o Gráfico 1, o estado brasileiro empreendeu em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento de uma nação. As áreas em que 
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o estado brasileiro está mais presente são a de Petróleo, Energia Elétrica 
e Setor Financeiro.

Gráfico 1: Empresas estatais federais por área de atuação – 2013

Fonte: DEST, 2015, p. 17.

Cabe destacar ainda a participação estatal em outras áreas, como 
Comércio e Serviço, Indústrias de Transformação, Pesquisa e Desenvol-
vimento, Setor Portuário e de Abastecimento. Sobre essa situação, Rattner 
explica que:

O fato de as empresas estatais controlarem a maior parte dos setores 
de produção de bens intermediários, tais como aço, petróleo, petro-
químicos, geração de energia elétrica, telecomunicações, estradas 
de ferro, mineração etc., é um fenômeno indicativo das limitações 
de um pleno desenvolvimento industrial baseado na iniciativa 
privada num país dependente e periférico (1984, p. 7) [grifo nosso].



As novas empresas estatais no contexto do primeiro governo da Dilma Rousseff

299

As limitações a que o autor se refere revelam-se com mais clareza a 
partir da Segunda Guerra Mundial, conflito que desarticulou a produção 
industrial dos países da Europa, e criou também no Brasil uma demanda 
por produtos industrializados. Tal demanda não pode ser suprida pelos 
capitalistas brasileiros, devido a fatores organizacionais, tecnológicos e fi-
nanceiros (RATTNER, 1984, p. 7-8). Diante desse quadro, o Estado assume 
a tarefa da produção de bens de capital passando a intervir cada vez mais 
na economia, de modo a suprir a indústria com bens produzidos no país.

4 ATUAÇÃO ESTATAL NO GOVERNO DILMA ROUSSEFF 
E AS NOVAS ESTATAIS ESTRATÉGICAS

O primeiro governo da presidente Dilma Rousseff (2011-2014), em 
alguns aspectos pode ser considerado uma continuidade do último man-
dato do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2007-2010). A política eco-
nômica e o modelo de atuação do Estado são exemplos de continuidade. 
Ainda durante o governo Lula, em 26 de março de 2006, o Ministério da 
Fazenda foi assumido pelo economista de orientação keynesiana Guido 
Mantega, que substituiu a política fiscal ortodoxa, sustentada pelo ex-mi-
nistro Antonio Palocci (LOPREATO, 2015, p. 8). A partir de então, as po-
líticas públicas passaram a ser desenvolvidas com o objetivo de retomar 
um crescimento econômico que havia ocorrido no primeiro mandato de 
Lula. Houve a retomada do planejamento de setores prioritários, princi-
palmente a partir do lançamento do Plano de Aceleração do Crescimento 
(PAC), em 20075. A posse de Mantega é considerada um marco de mu-
dança na atuação e intervenção do estado brasileiro.

5 O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), um programa do governo federal brasileiro que articula 
ações que coordenação e monitoramento dos programas e ações prioritárias de variados ministérios como do 
planejamento, orçamento e gestão, ministério da fazenda e casa, lançado em 28 de janeiro de 2007, tem por 
meta estabelecer um conjunto de políticas econômicas e planejadas para os quatro anos seguintes, promovendo 
o aceleramento da economia e priorizando setores como a infraestrutura, saneamento, habitação, transporte, 
energia, entre outros (BNDES, 2008).
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O governo Dilma manteve a equipe econômica e a estratégia do go-
verno Lula, inclusive o ministro Mantega. Não alterou o modo de atuação 
estatal, nem as medidas de incentivo ao mercado interno. Dessa forma, 
no primeiro governo Dilma Rousseff, o Estado passou a atuar mais ati-
vamente através de suas políticas públicas, no sentido de acelerar o cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB). Nessa maneira de conduzir o 
Estado, destaca-se a intensificação do fenômeno “estado empresário”, ma-
nifesto através da criação de algumas empresas estatais. Lopreato clareia 
essa ideia explicando que o governo Dilma, com a finalidade de acelerar 
o crescimento do PIB,

[…] adotou políticas ativas de defesa do mercado interno e do in-
vestimento. Primeiro, criou um conjunto de empresas estatais 
responsáveis por coordenar a elaboração de projetos e investimen-
tosem áreas específicas [...] A proposta atual questiona o modelo 
institucional centrado no papel de regulação das agências setoriais 
e prevê mais presença de estatais. O controle de áreas relevantes é 
compartilhado por novas entidades públicas, com a atribuição de 
pensar a estratégia e planejar as ações de longo prazo (2015, p. 25) 
[grifo nosso].

Além de intencionar acelerar o crescimento brasileiro, através das 
políticas públicas, um dos objetivos da política estatal do governo foi a de 
“enfrentar os nós que se arrastam a anos” (LOPREATO, 2015, p. 22) para 
enfim “romper com os entraves que à expansão da economia brasileira” 
(p. 23). É com vista nesse objetivo e pautado por uma visão de política 
econômica que vinha sendo desenvolvida, desde a posse do ministro Man-
tega, que se entende a criação e manutenção das novas empresas estatais 
consideradas estratégicas para romper os entraves ao desenvolvimento do 
Brasil. Lopreato (2015) destaca ainda que, nesse período, foram criadas 
sete empresas estatais nos ramos de telecomunicações, logística, seguros, 
semicondutores e microeletrônica e defesa. Para os fins desta pesquisa fo-
ram analisadas duas dessas criações: a Empresa de Planejamento e Logística 
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(EPL) e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC), 
bem como seus campos de atuação.

4.1 Os entraves da logística brasileira e a atuação da Empresa de 
Planejamento e Logística (EPL)

No campo de atuação da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 
os problemas são históricos. Barboza, nesse sentido, avalia:

A logística é um dos entraves para o crescimento da produção 
agrícola, industrial, automobilística entre outros setores no Brasil, 
[...] O investimento realizado em infraestrutura não acompanhou 
o crescimento da produção, gerando gargalos logísticos para seu 
escoamento. O investimento em infraestrutura comparada com 
países desenvolvidos foi insignificante há décadas, logo, retrata a 
nossa atual conjuntura, aliado ao pouco recurso destinado para 
este fim, soma-se os desvios de recursos oriundos da corrupção no 
Brasil. O maior problema gerado pela falta de infraestrutura é que 
esta precariedade eleva o valor dos produtos, fazendo com que os 
mesmos se tornem menos competitivos no comércio internacional, 
observamos que o custo de transporte por ora fica mais barato no 
transporte do Brasil para outros países, do que dentro do próprio 
território nacional (2014, s.p).

Existe um deficit histórico de investimento em infraestrutura e logís-
tica. Tal fato contribuiu para que o setor logístico tenha se constituído em 
um dos entraves para o desenvolvimento econômico do Brasil, ao longo 
dos anos. Um estudo do Conselho Federal de Administração intitulado 
Plano Brasil de Infraestrutura e Logística (PBLog) concluiu que: “No Bra-
sil há um consenso: a infraestrutura logística é um dos principais gargalos 
para o desenvolvimento econômico e social do país. Os problemas são 
evidentes em todos os modais” (MELLO; SILVA, 2013, p. 104). Por outro 
lado, o estudo também apontou:
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É importante salientar que o Brasil despertou finalmente para enten-
der que o desenvolvimento econômico acelerado e sustentável tem 
na logística de transportes de carga um dos seus mais importantes 
pontos de apoio. Esse despertar pode ser constatado em diversas 
ações, tanto em nível federal como estadual. Em 2012, por exemplo, 
o governo federal lançou o Programa de Investimento em Logística 
[...] A iniciativa pretende investir, nos próximos 25 anos, cerca de 
R$ 133 bilhões para duplicar os principais eixos rodoviários do país; 
reestruturar o modelo de investimento e exploração das ferrovias; e 
expandir e aumentar a capacidade da malha ferroviária (MELLO; 
SILVA. 2013, p. 106-107).

A criação da EPL, responsável pela estruturação e qualificação, por 
meio de estudos e pesquisas, do processo integrado de logística do Brasil, 
“é outra boa nova, uma vez que sua principal missão será procurar so-
luções para integrar rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias” 
(MELLO; SILVA. 2013, p. 14).

A EPL foi instituída pela Lei nº 12.404, de 04 de maio de 2011, mo-
dificada pela Lei nº 12.743, de 19 de dezembro de 2012, e é uma empresa 
estatal pública que tem por finalidade estruturar e qualificar, por meio de 
estudos e pesquisas, o processo de planejamento integrado de logística 
no país, interligando rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias 
(LOPES, 2015, p. 18).

Uma das principais atividades da EPL é desenvolver o Plano Nacional 
de Logística Integrada (PNLI), que é um “estudo que engloba levantamen-
tos, pesquisas, análises, diagnósticos e propostas de solução para os garga-
los da infraestrutura do transporte associados e serviço” (LOPES, 2015, p. 
18-20). Cabe ainda à EPL monitorar e elaborar estudos que orientarão os 
processos de concessão e o acompanhamento da execução do Programa 
de Investimentos em Logística (PIL), iniciativa que, conforme visto, pre-
tende investir cerca de R$ 133 bilhões nos próximos 25 anos.

A EPL atua, ainda, juntamente aos órgãos de licenciamento ambiental, 
na concessão das licenças. Nesse caso, cabe à EPL contratar,
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[…] por meio de licitação, as empresas que vão elaborar os estudos 
ambientais necessários para a emissão das licenças ambientais. Os 
referidos estudos são avaliados e acompanhados por equipe mul-
tidisciplinar da EPL até a sua conclusão, momento em que são en-
caminhados aos órgãos ambientais licenciadores. Após a emissão 
da Licença de Instalação – LI, esta é transferida ao concessionário, 
que reembolsa a EPL pelos custos incorridos com a obtenção das 
licenças. A Licença de Operação é de responsabilidade da conces-
sionária (EPL, 2016, s. p).

Os licenciamentos realizados em conjunto com a EPL são principal-
mente de trechos de rodovias e de ferrovias. A EPL age sob a contratação 
dos órgãos emissores de licenciamento, para licitar empresas que forne-
cerão pareceres técnicos acerca da obra a ser realizada. Algumas licenças 
obtidas por intermédio da EPL, entre os anos de 2013 e 2014, são: BR-040, 
trecho entre Brasília/DF e Juiz de Fora/MG; BR-163, entre a divisa Mato 
Grosso/Mato Grosso do Sul (MT/MS) e Mato Grosso/Paraná (MS/PR); 
BR-050, entroncamento com a BR-040, na divisa de Goiás com Minas 
Gerais (EPL, 2016, s.p). Tais projetos deixam transparecer que a EPL en-
contra-se em plena atividade, realizando suas atividades de planejamento 
em logística no Brasil.

O Relatório de Gestão do exercício de 2014, mecanismo de transpa-
rência da EPL, aponta que em 2014 a empresa contava com 185 servidores 
efetivos, dos quais 40 eram cedidos de outros órgãos. Todos esses servidores 
são contratados aplicando-se o regime jurídico da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Segundo o balanço patrimonial da empresa, as opera-
ções de 2014 obtiveram prejuízo econômico da ordem de R$ 742.648,55. 
Prejuízo este amplamente justificado pelo perfil e função da empresa no 
cenário do projeto de governo para a qual ela foi criada. As principais re-
ceitas são R$ 49.062.270, a título de repasse do Ministério dos Transportes 
(MT) para a integralização do capital da empresa.

As despesas do exercício giraram em 48.814.012 e foram constituí-
das principalmente por despesas com pessoal e encargos na ordem de 
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R$ 29.169.635. A EPL apresenta, desde o início de suas atividades, um 
prejuízo acumulado no valor de R$ 1.162.846,26. Em resumo, embora a 
empresa tenha obtido um modesto lucro nas operações de 2013, no valor 
de R$ 76.884,31 (EPL, 2015, p. 192-200), ela vem acumulando sucessivos 
prejuízos em suas operações ao longo dos últimos exercícios, e tal fato não 
parece comprometer sua atuação no setor de planejamento em logística.

4.2 A atuação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 
Avançada (CEITEC) como referência no desenvolvimento de 
tecnologia na área de semicondutores e microeletrônica

O CEITEC é uma empresa pública, vinculada ao ministério da Ciên-
cia Tecnologia e Inovação (MCTI). Atua no segmento de semicondutores, 
desenvolvendo soluções para identificação automática (RFID e smartcards) 
e para aplicações específicas. Embora tenha sido criada no ano 2008, es-
teve em estado pré-operacional até o ano de 2012, tornando-se parte das 
novas empresas utilizadas pelo Estado a fim de resolver alguns nós que 
atravancam o desenvolvimento brasileiro (CEITEC, 2016).

A empresa insere-se nas políticas públicas que têm como objetivo 
combater o histórico atraso que do Brasil em relação ao desenvolvimento 
tecnológico. O CEITEC conta com uma divisão de Pesquisa & Desenvolvi-
mento responsável por desenvolver novos produtos, processos e tecnologias. 
Sob o escopo de atuação dessa divisão estão as duas superintendências, 
de Projetos de Circuitos Integrados e de Desenvolvimento de Produtos. 
A empresa conta ainda com uma divisão de negócios, responsável por 
identificar potenciais clientes e nichos de negócio, tanto no Brasil quanto 
no exterior, e com uma divisão de fábrica responsável pela fabricação dos 
circuitos integrados (KELLER; LIGOCKI, 2016, p. 8-9).

No ano de 2014, o CEITEC contava com 232 servidores, cuja carac-
terística marcante era a alta escolaridade. As demonstrações financeiras 
referentes ao ano de 2014 apresentaram, a título de Receita da venda de 
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produtos, o valor de R$ 2.535 milhões. O repasse do tesouro nacional afe-
rido sob o título de subvenções para custeio foi de R$ 80.099 milhões. Já 
as despesas somaram R$ 91.097 milhões, com destaque para as despesas 
com pessoal, que giraram em torno de R$ 34.471 milhões. O resultado 
do exercício, descontadas outras despesas e receitas, foi um prejuízo de 
R$ 21.899 milhões. Os prejuízos econômicos acumulados desde o ano de 
2012, início de suas atividades, são da ordem de R$ 46.352 milhões (CEI-
TEC, 2015, p. 1-2). Os deficit serão tolerados quando a atuação estatal es-
tiver mais próxima do modelo keynesiano, sendo esses deficit encarados 
como investimentos públicos orientados para o desenvolvimento de áreas 
estratégicas, pois dificilmente a iniciativa privada investiria em áreas que 
não fossem lucrativas, restando ao Estado a busca pelo desenvolvimen-
to destas áreas. Nos últimos anos de atividade, ressalta-se que o CEITEC 
duplicou o seu faturamento.

Os principais produtos desenvolvidos e fabricados pelo CEITEC, e já 
presentes no mercado, são microchips do tipo Radio Frequency Identification 
(RFID), de baixa, média e alta frequência. São sensores de temperatura e 
chips que podem ser utilizados na identificação e rastreamento logístico. 
O produto mais famoso e de maior destaque do CEITEC é o chip RFID, 
de baixa frequência, modelo CTC11002, conhecido como o “chip do boi”. 
Segundo Perin:

O dispositivo semicondutor desenvolvido pela empresa gaúcha Cei-
tec no Brasil e que foi apelidado de Chip do Boi pode ser utilizado 
em uma infinidade de aplicações que vão muito além de rastrear 
bovinos e outros animais em seus locais de criação [...] O simpático 
apelido de Chip do Boi, no entanto, esconde uma enorme amplitu-
de de utilizações que este dispositivo genuinamente nacional pode 
realizar – e por um custo bem mais baixo do que os seus concor-
rentes importados [...] Por ser um chip de baixa frequência (LF), 
de 134,2 KHz, o dispositivo pode ser recomendado para utilização 
em soluções como controle de acesso de pessoas, rastreamento 
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veicular ou de contêineres de carga, identificação de embalagens 
com conteúdos líquidos etc (2012, s.p).

Como visto, o CEITEC vem trabalhando a fim de desenvolver tec-
nologia nacional nas áreas de semicondutores e microeletrônica. O de-
senvolvimento desse tipo de tecnologia demanda um alto investimento 
em Pesquisa & Desenvolvimento. Algumas experiências têm se mostrado 
promissoras, como é o caso do “Chip do Boi”. O produto brasileiro é mais 
barato que o produto importado e vem cumprindo o prometido, contri-
buindo na identificação individual e controle de animais, principalmente 
do vasto gado bovino do Brasil. Embora o “Chip do Boi” seja o mais co-
nhecido, o produto mais comercializado, em 2014, gerando uma receita 
de R$ 2.9 milhões foi o RFID de alta frequência CTC13001, utilizado no 
setor de logística (TRINDADE, 2015, p. 15). Outro produto do CEITEC 
que se encontra ainda em fase de desenvolvimento é o RFID CTC21001, 
também conhecido como E-passaport. Trata-se de:

[…] um circuito integrado direcionado ao mercado de identifica-
ção pessoal e segurança da informação. Trata-se de um dispositivo 
para uso em passaportes eletrônicos, conforme definições da ICAO 
(International Civil Aviation Organization). Por meio de um con-
vênio de cooperação técnica firmado com a Casa da Moeda do 
Brasil (CMB) em setembro de 2012, a CEITEC S.A. está desenvol-
vendo o novo chip que será usado no passaporte brasileiro. O chip 
CTC21001 (E-passport) estará disponível no segundo semestre de 
2016 (KELLER; LIGOCKI, 2016, p. 19).

Além dos produtos como “Chip do Boi” e o E-passaport, o CEITEC 
também oferece serviços de processamento em lâminas de silício e ainda 
desenvolve projetos como o Projeto Multiusuário Brasileiro(PMUB). Lan-
çado em 2015, o projeto tem o objetivo de integrar indústrias e universi-
dades com a tecnologia desenvolvida no CEITEC (KELLER; LIGOCKI, 
2016, p. 21). Dessa forma, a atuação do CEITEC vem contribuindo para 
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o desenvolvimento tecnológico brasileiro. Nesse caso, houve a necessida-
de do estado empreender para a geração de tecnológica microeletrônica 
própria. Desenvolvimento tecnológico é de suma importância para o de-
senvolvimento econômico de um país, conforme destaca Feldmann:

A análise da relação entre a mudança tecnológica e o desenvolvi-
mento econômico também não é um assunto novo, tendo sido um 
dos temas principais de J. Schumpeter, um dos maiores economistas 
do início do século XX. Para Schumpeter (1943), a economia está 
normalmente em estado de equilíbrio em seus fluxos de capital, 
mas a atividade empreendedora e a inovação alteram essa tendência 
criando monopólios temporários e gerando riquezas. Após algum 
tempo, como decorrência de a inovação tornar-se madura e de ou-
tros competidores adentrarem o mercado, o equilíbrio torna a voltar, 
para, então, consequentemente, surgir outra inovação acompanha-
da de um empreendedor, a qual causará uma destruição criativa, 
mudando novamente a ordem econômica vigente (2009, p. 121).

Segundo essa visão, a inovação teria a função de provocar alterações 
no equilíbrio econômico, gerando divisas e impactando a balança comer-
cial do Estado. Também é a inovação que, segundo a visão Schumpete-
riana, possibilitaria que entes públicos e privados assumissem a liderança 
de mercados e se destacassem, aproveitando as oportunidades através de 
novos produtos e tecnologias. Os benefícios do domínio tecnológico da 
microeletrônica manifestam-se em diversos pontos, para além de seus 
efeitos na balança comercial: como motor de inovação, devido à constan-
te necessidade de pesquisa e desenvolvimento; na geração de empregos 
qualificados, em uma industrial altamente intensiva em conhecimentos; 
para suprir uma crescente demanda por componentes, como sensores, ras-
treadores, transmissores e processadores; por seu teor estratégico na área 
militar e de defesa; por seu valor agregado, uma vez que os circuitos inte-
grados, também conhecidos como chip ou microchip, vêm respondendo por 
uma parcela cada vez maior do custo de bens e equipamentos em setores 
como indústria médica, telecomunicações (AMBROZIO 2015, p. 346-7).



As novas empresas estatais no contexto do primeiro governo da Dilma Rousseff

308

O mercado de semicondutores vem obtendo significativo crescimento 
ao longo dos últimos anos. Em 2014:

De acordo com levantamento da Semiconductor IndustryAssocia-
tion (SIA), organização sediada nos EUA que é uma das principais 
associações de empresas de manufatura e design de semiconduto-
res do mundo, o segmento registrou um recorde global de vendas 
de US$ 335,8 bilhões em 2014, um aumento de 9,9% em relação a 
2013 (US$ 305,6 bilhões). As vendas globais de dezembro de 2014 
atingiram US$ 29,1 bilhões, o maior volume da história para este 
mês. O mesmo estudo da SIA apontou que as vendas aumentaram 
nos três grandes mercados regionais do planeta pela primeira vez 
desde 2010. As Américas registraram o melhor desempenho, com 
aumento de 12,7% nas vendas na comparação com 2013. As ven-
das também subiram na região Ásia-Pacífico (11,4%) e na Europa 
(7,4%). O aumento de 34,7% nas vendas globais de chips de me-
mória de acesso aleatório (DRAM) contribuiu consideravelmente 
para o bom desempenho da indústria de semicondutores em 2014, 
assim como o constante crescimento do mercado de smartphones 
e tablets em todo o mundo (CEITEC, 2015, p. 1).

Mesmo em um ambiente internacional que ainda sofre os efeitos da 
crise econômica de 2008, o setor de semicondutores vem crescendo em 
ritmo acelerado. Destaca-se o incremento na produção e comercialização 
de Tablets e Smarthphones. Esses aparelhos utilizam intensivamente os cir-
cuitos integrados e os derivados de silício em sua composição. Ambrozio 
(2015) assim avalia a situação do Brasil, em contrapartida ao crescimento 
do mercado:

Como uma das poucas grandes economias do mundo ainda sem 
produção local na etapa de difusão em microeletrônica [...] tem 
registrado déficits comerciais crescentes em semicondutores [...] 
A tendência para os próximos anos é de agravamento de déficit 
comercial à medida que se proliferam os dispositivos eletrônicos 
em novos mercados, como o da Internet das Coisas (IoT – Internet 
of Things). O esvaziamento da cadeia eletrônica tende ainda a se 
estender a outros setores em que o país tem participação relevante 
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na indústria mundial, como de bens de capital, automotivo, equi-
pamentos médicos etc (p. 347).

A “internet das coisas” é uma nova maneira de pensar o relaciona-
mento entre o consumidor e os seus objetos do dia a dia. Cada vez mais 
aparelhos, relógios, óculos, eletrodomésticos, e até mesmo sapatos e janelas 
se integram com a internet, aumentando a demanda por semicondutores 
e derivados de silício. A tendência é a demanda por circuitos integrados 
crescer cada vez mais nos próximos anos e, com isso, o deficit comercial 
brasileiro nesse segmento tende a rumar na mesma direção. O setor de 
semicondutores pode ser utilizado como um exemplo de como a inicia-
tiva privada brasileira falhou em assumir o mercado de alta tecnologia, 
constituindo o setor em um gargalo para o desenvolvimento do país. 
Nesse sentido, a atuação do CEITEC pode ser considerada uma tentativa 
de romper esse entrave ao desenvolvimento brasileiro, na perspectiva do 
estado empresário.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações a que se chega, a partir das pesquisas realizadas, 
apontam que compreender a criação das empresas estatais estratégicas 
das áreas de logística e planejamento, e microeletrônica e semicondutores, 
exige, primeiramente, compreender o modelo de atuação estatal levado a 
cabo pelo primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. A lógica desse 
modelo foi a do fortalecimento do Estado, que passou a atuar de manei-
ra mais decisiva, inclusive empreendendo através das empresas estatais. 
Essa forma de atuação, considerada desenvolvimentista por alguns eco-
nomistas6, pode ser avaliada como uma continuidade do que vinha sendo 

6 Verificar FONSECA, Pedro Cezar Dutra; CUNHA, André Moreira; BICHARA, Julimar da Silva. O Brasil na era 
Lula: retorno ao desenvolvimentismo? Revista Nova Economia – Belo Horizonte, 23 (2), p. 403-428, mai./ago. 
2013.
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apresentado no último governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
principalmente a partir da posse do economista Guido Mantega como 
ministro da economia.

Outro ponto que ajuda a compreender a criação e manutenção dessas 
empresas foi o compromisso assumido pelo Governo Dilma de resolver 
os nós que, historicamente, atravancam a economia brasileira. São setores 
nos quais, por diversos motivos, a iniciativa privada falhou em ocupar, ge-
rando, assim, um deficit e uma demanda por investimentos. Nesse sentido, 
dentro da lógica do estado empresário, o governo cria estatais estratégicas 
para tentar resolver os gargalos desses setores.

Assim, a EPL passa a atuar no sentido de prover inteligência em plane-
jamento estratégico para a área de logística, buscando integrar um país de 
dimensões continentais como o Brasil, inclusive com vistas a viabilizar os 
esquecidos modais de transporte ferroviários e hidroviários. Nesse sentido, 
destaca-se o Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) desenvolvido 
pela EPL e o Programa de Investimentos em Logística (PIL). O CEITEC, 
atuando na área de microeletrônica e semicondutores, também se insere 
na lógica do Estado suprindo um setor deficitário e buscando solucionar 
o gargalo do desenvolvimento de tecnologia microeletrônica no Brasil.

É interessante salientar que ambas as empresas analisadas apresentam, 
em seus balancetes, prejuízos acumulados de milhões de reais desde o início 
de suas atividades. Diante desses fatos, considera-se que dificilmente esse 
tipo de empreendimento seria viável em um modelo estatal de viés mais 
liberal, um Estado administrado como uma empresa privada, focada no 
lucro. O modelo de atuação estatal mais próximo do keynesiano tolera o 
deficit, encarando-o como investimento em prol da geração de demanda 
e do desenvolvimento de áreas estratégicas. É o caso das empresas anali-
sadas que, muito embora não estejam gerando resultados econômicos lu-
crativos, têm gerado outros benefícios para o desenvolvimento do Brasil.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS 
PÚBLICAS: A ILEGITIMIDADE 

CONSTITUCIONAL DA DÍVIDA 
PÚBLICA FEDERAL

Andreia Filianoti Gasparini
Leandro Godois

1 INTRODUÇÃO

Está disseminado no senso comum do cidadão brasileiro a ideia de 
que a escassez de recursos para investimentos em saúde, educação e dis-
tribuição de renda está vinculada à corrupção, à má gestão e à ineficiên-
cia do Estado.

Por certo que esses problemas são de extrema gravidade, merecendo 
especial atenção, mas nem de longe constituem as principais causas da 
insuficiência de recursos para os gastos sociais.

Pouco ou nada se fala sobre a significativa parcela do Orçamento da 
União, literalmente tragada pelos gastos com juros e amortizações da dí-
vida pública federal, em sentido diametralmente oposto à proposta cons-
titucional emancipatória.

A Constituição Federal de 1988 colocou sob a responsabilidade do 
Estado brasileiro uma gama de direitos sociais, com o fim de dar suporte às 
aspirações fundamentais, previstas no art. 3º, de “construir uma sociedade 
livre, justa e solidária” (inciso I), “garantir o desenvolvimento nacional” 
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(inciso II), “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais” (inciso III) e “promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação” (inciso IV).

Contudo, em uma economia capitalista e monetizada, o fornecimen-
to de prestações ou serviços têm um preço, a ser pago em moeda (TIMM, 
2013). Cabe salientar que não somente os direitos sociais necessitam de 
atuação positiva do Estado, mas a própria garantia de direitos ditos ne-
gativos, ou de abstenção, a exemplo do sistema de garantias ao direito de 
propriedade (registros públicos, poder judiciário, etc.). O grande dilema 
dos estados modernos, entretanto, é financiar o bem-estar.

O financiamento do Estado se faz pela via da tributação, arrecadando 
impostos, taxas e contribuições sociais, sendo o deficit financiado por in-
termédio da dívida pública interna (em moeda nacional) ou externa (em 
moeda estrangeira).

Ao contrário do que se possa – apressada e ingenuamente – imaginar, 
a evolução da dívida pública ao longo da história não tem servido para fi-
nanciar os gastos sociais ou a infraestrutura, mas, pelo contrário, tem siste-
maticamente absorvido os recursos públicos das áreas mais fundamentais.

Não há dúvida de que essa (des)orientação do Estado para garantir se-
guidos superavit primários e a sólida remuneração do capital rentista afeta as 
condições de factibilidade dos direitos sociais, dada a escassez de recursos.

Assim, a hipótese central deste estudo é de que a dívida pública cons-
titui obstáculo à efetivação dos direitos fundamentais sociais e, portanto, 
contraria as metas e os objetivos delineados na Constituição Federal. Para 
evidenciar esse cenário, confrontaram-se os gastos totais com a dívida pú-
blica e a execução orçamentária relativa às funções “educação”, “assistência 
social” e “saúde”, as três áreas centrais do gasto social.
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O presente capítulo é fruto do debate que se fez sobre o desenvolvi-
mento brasileiro1 a partir de Calixtre et al., “Presente e futuro do desen-
volvimento brasileiro” (2014), obra publicada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), que busca analisar o cenário desenhado pelo 
modelo desenvolvimentista no qual se lançou o Brasil a partir de 2003.

Inicia-se pela contextualização dos marcos teóricos constitucionais, 
tangenciando o dilema de como financiar o bem-estar. No tópico seguin-
te, aprofunda-se a discussão da orientação do Estado brasileiro quanto à 
arrecadação e o gasto público. No terceiro e último item apresentam-se 
alguns dados sobre a dívida pública e os gastos sociais, buscando eviden-
ciar a dimensão assumida pelo endividamento no Orçamento Geral da 
União. Nas considerações finais propõe-se um arremate crítico e reflexivo 
à proposta do presente escorço teórico.

2 CONSTITUIÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS: O 
DILEMA DE COMO FINANCIAR O BEM-ESTAR

A Constituição Federal de 1988 inscreveu o Estado brasileiro no mar-
co de uma economia capitalista, mas de orientação social, mesclando o 
constitucionalismo liberal, associado ao dever de abstenção do Estado, e 
o constitucionalismo comunitário, identificado com o dever de ação, por 
meio de prestações positivas a serem executadas pelo Estado (CITTADI-
NO, 2013).

Nossa Magna Carta converteu em compromisso formal do Estado 
a esperança de uma vida melhor a todos os brasileiros. A Constituição 
de 1988 é um programa emancipatório, ou, segundo Morais (2008), um 
“projeto civilizatório”. O caráter emancipatório da Carta Constitucional 
brasileira parte do pressuposto de uma Teoria da Constituição dirigente, 

1 No componente curricular de Seminários do Mestrado em Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade 
da Fronteira Sul, campus de Cerro Largo (RS).
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ou autossuficiente, identificada com a crença de que é possível – ou su-
ficiente – uma Constituição para implementar a mudança na sociedade, 
transformando a realidade apenas com dispositivos constitucionais (BER-
COVICI, 2004).

Na base desse projeto estão os direitos fundamentais, aqueles direitos 
que compõem um núcleo duro e intangível de garantias essenciais – no 
sentido filosófico – dos seres humanos, garantindo-lhes condições míni-
mas de vida e de desenvolvimento de forma digna. Os direitos fundamen-
tais “são os princípios que resumem a concepção do mundo e informam 
a ideologia política de cada ordenamento jurídico” (SILVA, 2009, p. 176).

Por conseguinte, os direitos fundamentais no Brasil tem a ver com 
o rol de direitos inscritos como tal na Constituição Federal, conjunto no 
qual se inserem os direitos sociais que “são considerados típicos direitos 
a prestações e apontam para ações fáticas ou ações normativas por parte 
do Estado” (CITTADINO, 2013, p. 49). Os direitos fundamentais alber-
gam, enfim, as liberdades em relação ao Estado (liberdades negativas), as 
liberdades no Estado (liberdades políticas) e as liberdades por meio do 
Estado (direitos de igualdade), conforme classificação de Bobbio (2004).

Direitos fundamentais sociais, portanto, são aqueles inscritos no art. 
6º da Constituição Federal (a educação, a saúde, a alimentação, o traba-
lho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados), 
vetores de um projeto de ampla emancipação.

A meta constitucional emancipatória está expressa nos fundamentos 
da República do art. 1º do texto constitucional (“cidadania”, “dignidade da 
pessoa humana” e “valor social do trabalho’), o que é reforçado nos obje-
tivos fundamentais do art. 3º, de “construir uma sociedade livre, justa e 
solidária” (inciso I); “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais” (inciso III); “promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras for-
mas de discriminação (inciso IV)”.
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O marco constitucional emancipatório pode ser sintetizado no art. 
7º, IV da CF, que garante ao trabalhador:

[…] salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação 
para qualquer fim. (grifo nosso)

Enfim, os direitos sociais são o núcleo duro do projeto constitucio-
nal emancipatório.

Noutro norte, a ordem econômica se caracteriza pela administração 
da escassez, impondo às Constituições a necessidade de estabelecer priori-
dades, pois os direitos sociais exigem uma ação positiva (prestacional) do 
Estado, esbarrando na limitação dos recursos orçamentários. A Constitui-
ção não tem o condão de gerar recursos por mágica ou decreto. Assim, a 
efetivação dos direitos fundamentais sociais somente será alcançada com 
um sistema tributário justo e eficiente, e uma alocação orçamentária res-
ponsável dos recursos (CALIENDO, 2013).

Nesse cenário, o princípio da “reserva do possível” – oriundo do direito 
alemão (vorbehalt des möglichen) – é a fronteira material do que se pode 
validamente exigir do Estado e do que este tem capacidade de concretizar 
em matéria de direitos fundamentais. As limitações à concretização dos 
direitos podem ser de ordem fática (falta de recursos), ou jurídica (falta de 
orçamento ou programação financeira), como observa Caliendo (2013).

Eliminada, a priori, a problemática opção pela emissão de moeda (seig-
niorage), dados seus nefastos efeitos inflacionários, são duas as principais 
formas de um Estado financiar suas despesas: por meio de tributos, ou por 
meio de dívidas. E o tributo é uma solução infinitamente melhor, tanto 
em termos de justiça social, quanto de eficácia (PIKETTY, 2014, p. 526).
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A arrecadação tributária pode ser direta ou indireta: direta quando 
incide sobre renda e patrimônio e indireta quando incide sobre produção e 
consumo (bens e serviços). Os tributos diretos tendem a ser progressivos, 
a exemplo do Imposto de Renda, cuja alíquota é aplicada proporcional-
mente à renda de cada contribuinte (quanto maior a renda do contribuin-
te, maior o imposto devido). Já os tributos indiretos, sobre a produção e 
o consumo (ICMS, por exemplo), tendem a ser regressivos, isto é, afetam 
mais as camadas necessitadas, pois, independentemente da renda, alcan-
çam ricos e pobres com idêntica avidez.

Nesse contexto, talvez o grande dilema do Estado brasileiro não seja 
tanto a escassez de recursos, mas sim a orientação das despesas, convolando-
-se a dívida pública em óbice intransponível à efetivação dos direitos fun-
damentais. É para o serviço e a rolagem da dívida que são carreados os 
limitados recursos necessários para garantir a concretização de um nível 
mínimo de bem-estar, o chamado “mínimo existencial”, o núcleo duro e 
essencial dos direitos fundamentais.

3 DÍVIDA PÚBLICA E DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
QUEM TRIBUTAR E PARA QUEM TRANSFERIR?

Como pressuposto da análise acerca da (i)legitimidade da dívida pú-
blica, não basta esmiuçar a despesa orçamentária (como se gasta), mas, 
antes de tudo, é fundamental delimitar como o Estado brasileiro arrecada 
(de quem são coletados os recursos).

Nesse sentido, dois problemas são centrais na crise do projeto do Estado 
brasileiro: em primeiro lugar se invertem as fontes arrecadatórias e, depois, 
as prioridades orçamentárias. Tributa-se o consumo e a renda do trabalho 
e transfere-se renda ao capital financeiro por meio da dívida pública.
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E, obviamente, financiar a dívida é do interesse de quem tem meios 
para emprestar ao Estado, mas seria melhor ao Estado – e às pessoas – taxar 
os ricos, do que pegar dinheiro emprestado deles (PIKETY, 2014, p. 526)

Conforme levantamento do IPEA (2011), a regressividade persis-
tente da tributação brasileira fica evidenciada em uma análise da carga 
tributária incidente sobre a renda total, nos períodos de 2002-2003 e 
2008-2009. Os dados coletados para o período 2002-2003 apresentam 
por resultado a regressividade continuada da carga tributária total: nos 
10% mais pobres a carga tributária atinge cerca de 30% da renda, caindo 
continuamente, até representar, nos 10% mais ricos, 12%. As alterações 
ocorridas entre 2008-2009 são pouco expressivas, observando-se, de um 
lado, uma diminuição tênue na incidência da tributação indireta entre 1 
e 2 pontos percentuais e, de outro, um incremento, também marginal, na 
tributação direta de 0,5 ponto percentual. Logo, a carga tributária total 
sobre as famílias e seu perfil distributivo pouco se alteram, e os índices de 
progressividade dos tributos diretos e indiretos em 2003 e 2009 perma-
necem muito semelhantes.

A regressividade do sistema tributário brasileiro – ou seja, a carga 
excessiva que os impostos representam na renda das camadas pobres e de 
renda média da população – deve-se aos tributos indiretos. Apesar dessa 
regressividade na tributação indireta não diferir radicalmente da realida-
de internacional, a carga dos tributos indiretos na arrecadação tributária 
brasileira aumenta o seu efeito de concentração de renda (GAIGER, 2013). 
Em resumo, quanto menor a renda do brasileiro, mais comprometida ela 
está com o pagamento de tributos. E os tributos indiretos respondem por, 
aproximadamente, 60% da receita tributária do Estado brasileiro (ALVES, 
2013, p. 84).

A política social dos anos 2000, centrada nas camadas pobres e inter-
mediárias de renda, buscou corrigir a regressividade do sistema tributário 
mediante o gasto social progressivo. Antes de uma reforma tributária – 
processo que demanda um esforço político concentrado e de médio prazo 
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–, a atuação da política social buscou contornar o problema da injustiça 
tributária com a justiça social. Compreendendo a equidade fiscal como 
uma relação abrangente entre arrecadação e gasto público – e, portanto, 
para além da ótica da tributação –, essa perspectiva introduz novos olha-
res sobre como operar políticas públicas necessárias à consolidação dos 
direitos sociais e constitucionais (IPEA, 2011).

Entretanto essa reorientação não implicou grandes mudanças no perfil 
do gasto público. Observando-se a percentagem destinada pelo Orçamen-
to Geral da União (OGU) ao pagamento dos encargos da dívida pública, 
em comparação aos investimentos em educação, saúde e assistência so-
cial, percebe-se claramente que a prioridade do Estado é a dívida pública 
e a tranquilidade do mercado, e não o investimento em políticas sociais.

Os dados econômicos e orçamentários detalhados na sequência per-
mitem afirmar que esse não é um problema de orientação ideológica – ou 
“de governo” –, mas um dilema persistente, decorrente da necessidade de 
manter-se a estabilidade do mercado. Isso porque o governo compra, a 
um altíssimo custo, a aprovação do capital financeiro, tornando-se refém 
das agências de rating.

As elevadas taxas de juros, fixadas pelo Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central do Brasil, resultam em enorme transferência 
de renda da sociedade – coletada, sobretudo, dos mais pobres – para uma 
parcela minoritária da população, detentora da riqueza financeira.

A corriqueira e ineficiente tentativa de conter a inflação aumentan-
do os juros básicos da economia, como se o problema brasileiro fosse 
apenas o consumo/a demanda, produz efeitos nefastos na dívida pública 
brasileira. Em decorrência desse processo histórico foi se estabelecendo 
um padrão de acumulação baseado nos ganhos financeiros consistentes e 
de curto prazo, fortemente favorável aos detentores da riqueza financei-
ra em detrimento dos demais segmentos da sociedade. Por outro lado, a 
possibilidade de retorno garantido, e em níveis elevados, das aplicações 
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em títulos públicos tornava a opção por investimentos produtivos uma 
alternativa pouco atrativa (LOPREATO, 2014).

O maior crescimento econômico com alguma distribuição de renda, 
observado na segunda metade dos anos 2000, encobriu, de alguma forma, 
a manutenção desta lógica rentista.

Contudo, garantir crescimento econômico e desenvolvimento social 
exige que se avance na construção de uma nova ordem para o sistema fi-
nanceiro, em especial no que se refere à redução dos juros básicos e do 
spread bancário (diferença entre a taxa de juros que o banco paga para 
captar recursos e a taxa que ele cobra nos empréstimos). Para que tenham 
efeitos positivos, as medidas devem orientar-se pela diretriz de alavancar 
recursos para o investimento produtivo, desmobilizando aplicações espe-
culativas. Ademais, é fundamental que se adotem medidas consistentes 
para conter os gastos com a dívida pública, de modo a liberar recursos para 
o Estado investir em infraestrutura econômica e social (DIEESE, 2012).

Para fazer frente às intermináveis despesas com os juros e a rolagem 
da dívida, o governo federal busca, de um lado, ampliar continuamente 
as receitas com arrecadação de tributos e, de outro, comprimir os gastos 
públicos não financeiros, como aqueles com educação, saúde, assistência 
social, etc. Nesses termos, os mais pobres são duplamente atingidos: pela 
tributação e pela contração de gastos sociais. Daí porque o fundamenta-
lismo do superavit primário tende a contribuir para a aceleração do pro-
cesso de geração de desigualdade.

Segundo relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Dívida Pública, o aumento da dívida brasileira tem relação direta com 
as altas taxas de juros, processo agravado com o Plano Real. Esse plano 
sustentou-se, inicialmente, na grande entrada de capital estrangeiro para 
o financiamento dos deficit em transações correntes, cujo principal ins-
trumento de atração de capitais era a alta taxa de juros interna, implican-
do indiretamente no aumento da dívida pública. Enfim, o crescimento da 
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dívida interna foi projetado pelas taxas de juros brasileiras, historicamente 
altas. A elevada taxa de juros foi a principal responsável pelo crescimento 
da dívida interna desde o começo do Plano Real (BRASIL, 2010a).

No Brasil, o Banco Central determina as taxas de juros que constituem 
instrumento de política monetária, sendo que essas mesmas taxas remu-
neram uma fatia importante da dívida pública federal. Isso se deve, prin-
cipalmente, a um processo histórico de espiral inflacionária, que produziu 
uma cultura financeira incomum de rendimento sólido em curto prazo. 
Como consequência dessa cultura inflacionária, um grande percentual dos 
títulos federais são indexados à taxa overnight do Sistema Especial de Li-
quidação e Custódia de Títulos Públicos (SELIC), de modo que qualquer 
aumento nas taxas de juros resulta em aumento direto do estoque total da 
dívida pública (BRASIL, 2010a; LOPREATO, 2014).

Algumas medidas já foram implantadas na tentativa de mudar a estru-
tura da dívida pública brasileira. De 2000 a 2015, a participação percentual 
da taxa SELIC, no estoque dos títulos públicos federais reduziu de 52,7% 
em 2000, para 15,7%, em julho de 2015. A mudança da remuneração da 
poupança, implementada em 2012, atrelando seus rendimentos à variação 
da taxa SELIC, foi uma tentativa de minorar o impacto da redução dos juros 
básicos da economia na rolagem da dívida pública federal, evitando que 
a redução da taxa ocasionasse a migração dos recursos para a poupança, 
dificultando a rolagem da dívida. Isso possibilitou alguma autonomia para 
a autoridade monetária em fixar a taxa de juros de acordo com a política 
monetária (LOPREATO, 2014). A medida visava, em última análise, per-
mitir a política de redução da SELIC e um maior investimento nos gastos 
sociais (DIEESE, 2012). A solução, no entanto, foi modesta e insuficiente.

Além das mudanças no contexto macroeconômico que buscaram 
reduzir o impacto dos juros na dívida pública, evidenciam-se tendências 
da intervenção redistributiva do Estado brasileiro no sistema tributário. 
A regressividade do sistema tributário (gerador de desigualdades) tem 
sido compensada pela progressividade do gasto social, notadamente com 
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educação e saúde públicas e as despesas previdenciária e assistencial. O 
redirecionamento do gasto social para os estratos de renda mais baixos se 
aprofundou, sobretudo, a partir dos anos 2000 (GAIGER, 2013; IPEA, 2012).

Essa reorientação da engrenagem estatal, contudo, não é confiável ou 
persistente e, ademais, encontra natural – e severa – resistência.

A celeuma em torno da extinta Contribuição Provisória sobre a Mo-
vimentação Financeira (CPMF) é uma evidência concreta da resistência 
às políticas tendentes a inverter a lógica vigente. A CPMF é um tributo 
isonômico, talvez o mais justo já vigente no Brasil, pois efetivo em sua base 
de incidência (movimentação financeira), incidindo em maior medida 
sobre a renda do capital do que sobre a renda do trabalho e claramente 
progressivo (quanto maior a movimentação, maior a fatia abocanhada 
pelo fisco). Além disso, tinha a finalidade específica de garantir o direito 
fundamental à saúde. Embora de interesse dos governos, acabou extinta 
porque não interessava aos setores econômicos mais afetados por sua base 
de incidência, que terminaram por usá-la politicamente como instrumen-
to para a demagogia.

Se parcela da sociedade rechaça mudanças, o Estado também não 
parece efetivamente comprometido com a reorientação das políticas pú-
blicas ao programa constitucional.

As ditas “contribuições sociais” (art. 149 da CF/88), cuja receita de-
veria – em tese – financiar a seguridade social (saúde, previdência e assis-
tência social), terminaram propiciando apenas mais uma fonte de receita 
para o místico ajuste fiscal. A Desvinculação das Receitas da União (DRU), 
criada na década de 90, permite aos governos usar livremente os recursos 
provenientes dessas contribuições sociais, inclusive para garantir a (re)
produção ascética das fontes de custeio destinadas ao superavit primário.

Ainda nesse estado de coisas, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
corrobora e valida legalmente o misticismo em torno do superavit primá-
rio. A Lei Complementar n. 101/2000 determinou o controle de gastos da 
União, dos estados e dos municípios, conforme a capacidade de arrecadação 
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tributária desses entes federativos. Ainda que a LRF tenha impossibilitado 
os gastos públicos que ultrapassassem a arrecadação tributária, verifica-se, 
na prática, que é apenas mais um mecanismo de corte das despesas sociais 
para priorizar o pagamento de juros da dívida pública. Há rigor nas despesas 
com pessoal, investimento ou custeio de caráter continuado, mas, por outro 
lado, uma elasticidade ética bastante grande no que se refere à dívida pública.

Enfim, essas situações apenas evidenciam o quão complicado é propor 
ou implementar qualquer política que importe em progressividade fiscal 
ou redirecionamento dos orçamentos para os gastos sociais.

4 DÍVIDA PÚBLICA VERSUS GASTOS SOCIAIS: 
A (DES)ORIENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 
ESTADO BRASILEIRO

O grau de orientação do Estado no sentido de determinada prioridade 
pode ser mensurado, em tese, pela quantidade de recursos que destina a 
esse determinado fim. Enfim, para identificar as prioridades é preciso ver 
como o Estado gasta os recursos que arrecada.

A ideia deste tópico é ilustrar com dados econômicos e orçamentários 
a representatividade da dívida pública e o descumprimento do programa 
constitucional dos direitos sociais.

A Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) é a principal 
fonte de financiamento do deficit estatal, representando o instrumento 
básico de gestão do deficit orçamentário, determinando, portanto, a evolu-
ção da composição, dos prazos dos e riscos da dívida de responsabilidade 
do Governo Central (BRASIL, 2010a). Ademais, constitui foco essencial 
nesta análise, pois melhor representa a transferência direta de recursos 
captados da coletividade em favor do capital financeiro.

Busca-se, dentro das limitações do presente capítulo, analisar a dí-
vida pública sob dois enfoques, o econômico e o orçamentário, a fim de 
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determinar como a dívida pública interna afeta os gastos sociais e como 
isso se orienta com os objetivos e as metas constitucionais.

De início, é necessário esclarecer brevemente o que se entende por 
dívida pública. A dívida pública nacional abrange a dívida interna e a ex-
terna, da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, podendo ainda ser, quanto à forma, monetária, mobiliária e 
contratual. A Dívida Pública Federal (DPF) é composta pela dívida adquiri-
da pelo Tesouro Nacional para suportar o deficit orçamentário do governo 
federal, alcançando o serviço e o refinanciamento da própria dívida e as 
operações financeiras contratadas a fim de cumprir finalidades determi-
nadas. No que diz respeito à forma, o endividamento pode realizar-se: por 
meio de contratos, denominada “dívida contratual”, em geral estabelecida 
com instituições multilaterais (Banco Mundial, bancos privados, agências 
internacionais governamentais, etc.); ou pela emissão de títulos públicos, 
conhecida como dívida mobiliária. A Dívida Pública Mobiliária Federal 
interna (DPMFi) é movimentada no mercado nacional, operacionalizada 
em real e “captada” pela emissão de títulos públicos, sendo a parcela mais 
significativa da dívida brasileira.

O pagamento dos juros e as amortizações da dívida podem ocorrer 
pela contratação de uma nova dívida, expandindo o estoque de títulos 
públicos em mercado (mecanismo conhecido como “rolagem” da dívida); 
pela expansão da base monetária (seigniorage, sujeita a ameaça de pressão 
inflacionária); ou pela austeridade fiscal do Estado visando ampliação do 
superavit primário.

O superavit primário consiste no saldo entre as receitas e as despesas 
não financeiras do governo antes do pagamento dos juros da dívida públi-
ca. Trata-se da economia feita pelo governo para pagar o chamado “ser-
viço da dívida”. Portanto, após o pagamento dos juros, em geral não resta 
nada dos recursos economizados. O superavit primário é um poderoso 
mecanismo de concentração da renda, na medida em que ampla parcela 
da arrecadação tributária de toda sociedade transfere-se aos detentores 
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dos títulos da dívida pública, que, na maioria (72,8%), são instituições 
financeiras, fundos de investimentos, investidores não residentes e segu-
radoras (DIEESE, 2015).

Segundo Relatório Anual da Dívida Pública, no ano de 2015, 25% da 
DPMFi estava em poder das instituições financeiras; 19,6% de Fundos de 
Investimento; 18,8% de “não-residentes”; 21,4% de Fundos de Previdên-
cia, 5,8% do Governo; 4,6% de seguradoras e 4,9% de “outros” detentores 
(BRASIL, 2016b, p. 45).

A fatia orçamentária tragada pelo capital financeiro não é pequena. 
E, no caso brasileiro, há um sério agravante: parcela significativa da dívi-
da está atrelada à taxa SELIC, de maneira que o estoque e os encargos são 
diretamente afetados pela política monetária. Eleva-se a SELIC, aumenta-
-se a dívida.

Em 2014, a União gastou R$ 978 bilhões com o pagamento de juros 
e amortizações da dívida pública, o equivalente a 45,11% de todo o orça-
mento. Ainda, no mesmo ano, 45,7% dos títulos públicos eram remunera-
dos com base na taxa SELIC. A questão central, portanto, é se as elevações 
da SELIC favorecem o controle inflacionário ou a remuneração do capital 
financeiro (DIEESE, 2015).

O fundamentalismo do superavit primário serve para espremer o di-
reito de muitos em troca de garantir a remuneração de poucos.

O superávit primário, por exemplo, além de importante ferramenta 
da política macroeconômica para conter a inflação deve ser inter-
pretado como mecanismo de concentração da renda, na medida em 
que é destinado integralmente ao pagamento da dívida. O superávit 
primário, produto do esforço de austeridade fiscal do Estado, pode, 
assim, também ser compreendido como arrecadação tributária de 
toda sociedade transferida aos poucos detentores dos títulos da 
dívida pública, e não apenas como elemento de credibilidade as-
segurado pelo Estado diante do investidor nacional e estrangeiro 
(DIEESE, 2015, p. 3).
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A situação da dívida pública não é algo novo ou incomum, mas, ao con-
trário, é uma ação que se agrava ano após ano e, pior, se consolida como pro-
cesso histórico. A (des)orientação capitalista dos Estados nacionais – e, por 
conseguinte do Estado brasileiro – é um movimento histórico e consistente.

Em 2015, o estoque da DPMFi apresentou crescimento de R$ 466,6 
bilhões, representando um acréscimo de 21,4% em relação ao montante 
do ano anterior, sendo R$ 316,7 bilhões decorrentes da apropriação de ju-
ros. O percentual de refinanciamento da DPMFi foi de 119,95% em 2015, 
41,38% maior em relação ao ano anterior. O percentual de refinanciamento 
representa a razão entre emissões e resgates (principal e juros). Evidencia, 
portanto, o aumento do estoque da dívida (BRASIL, 2016b).

Na avaliação da capacidade de solvência de um País, o indicador mais 
importante é a relação dívida/PIB e a forma como ela evolui. Assim, o im-
portante na relação dívida/PIB não é apenas a proporção, mas também 
a tendência. O problema elementar da dívida brasileira é a instabilidade 
dessa relação. Isso se deve a vários fatores, como os prazos de vencimento 
dos títulos (muito curtos) e remuneração garantida aos credores (muito 
alta)2. Analisando a dívida sob o enfoque orçamentário, vê-se que a com-
posição e o perfil da dívida mobiliária federal são aspectos fundamentais 
para o entendimento da dinâmica dos números da dívida no Orçamento. 
Quanto menor o prazo, maior a parcela da dívida total que vence em cada 
ano, implicando uma necessidade orçamentária maior (BRASIL, 2010a).

Segundo o relatório final da CPI da dívida pública, os valores cons-
tantes do orçamento direcionados à dívida refletem as características do 

2 A literatura econômica discute se o melhor indicador para analisar a sustentabilidade fiscal e a capacidade 
de solvência de um Estado é a dívida bruta ou a dívida líquida. Dívida líquida do setor público envolve a 
consolidação de obrigações e ativos financeiros de todo o setor público não financeiro, o que compreende a 
administração direta, as autarquias e as fundações do governo federal, dos governos estaduais e municipais, 
além do Banco Central e das estatais do setor produtivo, exceto a Petrobras. Já a dívida bruta se refere ao governo 
geral, o que exclui todas as estatais e também o Banco Central. Trata-se de um indicador que contabiliza apenas 
os passivos sob responsabilidade dos governos federal, estaduais e municipais (GOBETTI; SCHETTINI, 2010, 
p. 10). A partir de Gobetti e Schettini (2010), a conclusão possível é de que a dívida líquida permite uma maior 
amplitude de análise, possibilitando a desagregação de ativos e passivos e a remuneração ou custo associados a 
cada um deles, o que transcende o objeto desta análise, centrada no impacto da dívida no projeto constitucional, 
sobretudo sob o viés orçamentário.
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endividamento da União em termos de estoque, perfil e composição, mas 
não são o melhor parâmetro para se avaliar a capacidade de solvência ou 
a prioridade de alocação de recursos públicos (BRASIL, 2010a, p. 227). 
Não concordamos com tal assertiva, dado que o orçamento representa a 
programação de receitas e gastos do setor público, refletindo políticas e 
prioridades. E, além disso, a evolução e a consistência da dívida na aná-
lise de períodos mais longos evidencia que uma parcela significativa dos 
recursos da sociedade tem sido sistematicamente endereçados para ga-
rantir os lucros do capital rentista, prejudicando a produção, o consumo 
e a justiça social, em absoluto confronto com o programa constitucional.

No entanto, a fim de conferir maior amplitude de análise utilizamos 
também como referência o PIB, que afere a riqueza produzida em deter-
minado período, que oferece uma perspectiva de como o Estado gastou os 
recursos arrecadados da sociedade. Em 2000, o estoque de R$ 556 bilhões 
da DPMFi representava 47,1% do PIB (toda a riqueza produzida pela eco-
nomia nacional no mesmo período); em 2009, durante a crise financeira 
mundial, o estoque alcançou o patamar 61,2% do PIB; em 2014, o estoque 
de R$ 3,30 trilhões representava 59,8% do PIB. Em julho de 2015 a Dívida 
Pública Mobiliária Federal interna atingiu 62,9% do PIB, um percentual 
historicamente significativo (DIEESE, 2015).

Os dados da dívida pública em relação ao PIB foram brevemente ali-
nhados acima apenas para permitir outro viés de análise e demonstram o 
agravamento e a instabilidade da relação dívida/PIB. Resta, então, analisar 
a dívida pública bruta sob a perspectiva orçamentária/fiscal, foco central 
do estudo.

A fim de ilustrar o grau de orientação do Estado no sentido de prio-
rizar a dívida em detrimento do gasto social utilizou-se alguns dados da 
série histórica do orçamento executado por função e por grupo de natu-
reza de despesa, conforme a classificação orçamentária vigente.

O conceito de função vem delineado em Brasil (2010b):
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FUNÇÃO: Corresponde a uma classificação orçamentária da des-
pesa, que pode ser traduzida como o maior nível de agregação das 
diversas áreas de atuação do setor público. Afunção está relacio-
nada com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, 
educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos 
Ministérios. (grifos nossos)

Grupo de Natureza da Despesa (GND) é definido como “[...] forma 
de classificação da despesa, empregada na lei orçamentária” (BRASIL, 
2016a). O autor apresenta seis categorias constitutivas da GND: despesas 
com pessoal e encargos sociais; juros encargos da dívida; outras despesas 
correntes; investimentos; inversões financeiras; amortização da dívida.

Na análise foram utilizados valores do orçamento total executado 
(despesas pagas), excluídos os restos a pagar. Na apuração dos valores gas-
tos com a dívida foram considerados os grupos de natureza de despesas 
GND 2 - Juros e Encargos da Dívida e GND 6 - Amortização da Dívida. 
Para aferição de gastos sociais foram utilizadas apenas as despesas por fun-
ção em educação, saúde e assistência social, por constituírem o tripé dos 
chamados direitos sociais. Optou-se por utilizar as três áreas porque são 
suficientemente representativas do gasto social, considerando-se, ainda, 
os limites deste capítulo. O item “outros” representa todo o universo de 
despesas não incluídas nas funções educação, saúde e assistência social.

O período de abrangência vai de 2001 a 2015, dado que esse é o período 
disponível na ferramenta utilizada, o sistema “Siga Brasil”, do Senado Federal.

Em 2001, por exemplo, a União gastou com a dívida R$ 326 bilhões, 
sendo a despesa total executada em saúde, da ordem de R$ 20 bilhões, 
isto é apenas 6,1% do montante endereçado para a dívida (BRASIL, 2001).

O mesmo movimento se observa nos anos seguintes. Em 2014, o go-
verno federal gastou R$ 978 bilhões com juros e amortizações da dívida 
pública, o que representou 45,1% de todo o orçamento efetivamente exe-
cutado no ano. Essa quantia corresponde a 12 vezes o que foi destinado à 
educação, 11 vezes aos gastos com saúde, ou mais que o dobro dos gastos 
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com a Previdência Social (FATTORELLI, 2015). Em 2015 o governo Fe-
deral gastou R$ 962 bilhões com juros e amortizações da dívida pública, 
em um orçamento de R$ 2,2 trilhões, o que representou 43,7% de todo o 
orçamento executado. Nesse ano, a despesa executada em saúde foi de R$ 
93 bilhões, menos de 10% do montante gasto com juros, encargos, amor-
tizações e refinanciamento da dívida pública (BRASIL, 2015).

Os dados do Orçamento Geral da União (OGU) do período de 2001 
a 2015, sintetizados no gráfico a seguir, evidenciam a disparidade entre 
gasto social e despesas com a dívida pública.

Gráfico 1 - Orçamento Geral da União – Executado – GND – Função (em R$ 
bilhões)

Fonte: Senado – SIGA BRASIL (Elaborado pelos autores3, 2017).

3 Colaboração de Jorge Schommer na elaboração final do gráfico.
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Com base nesses dados é possível perceber que o gasto com amorti-
zação e refinanciamento da dívida reduziu, mas o gasto orçamentário com 
juros e encargos é consistente. O gasto com juros e encargos da dívida é 
superior à soma dos gastos em saúde, educação e assistência social em 
quase todo o período analisado, havendo uma reversão dessa tendência a 
partir de 2008. De todo modo, é fácil ver que a dívida pública tem aboca-
nhando uma fatia significativa dos recursos orçamentários ao longo dos 
anos. Por outro lado, ao contrário do que sucede com a dívida, há uma 
estabilidade na relação entre orçamento total executado e despesas em 
saúde, e um leve crescimento dos gastos em educação e assistência social, 
sobretudo a partir de 2006.

O mesmo cenário resta evidenciado pelo próximo gráfico, elaborado 
pela Auditoria Cidadã da Dívida (2013), e que deixa clara a evolução da dí-
vida e dos gastos em outras áreas em um período mais amplo (1995 a 2011).

Gráfico 2 – Orçamento Geral da União – Gastos selecionados (em R$ bilhões)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – SIAFI (Elaborado pela Auditoria Cidadã da Dívida).

Importante observar que o período (1995-2011) alcança os dois go-
vernos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e os dois governos de Luiz 
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Inácio Lula da Silva, o que é importante na verificação da hipótese de que 
se cuida de uma política de Estado e não de governo, pois os dados alcan-
çam governos que, a priori, são de orientação ideológica distinta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, além de a carga de tributos indiretos penalizar as camadas 
de menor poder aquisitivo, a renda do trabalho é mais tributada do que a 
renda do capital financeiro (IPEA, 2011). Ou seja, a tributação se concen-
tra nos trabalhadores, e o total arrecadado, a muito custo, é transferido aos 
detentores do capital financeiro por meio dos juros sobre a dívida pública. 
Observa-se, então, na prática, uma inversão dos objetivos constitucionais 
de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.

Não é apenas na tributação que o capital financeiro leva vantagem. A 
situação de principal credor do Estado propicia ao setor financeiro capturar 
parcela significativa dos recursos arrecadados. Se a tendência natural das 
leis fundamentais do capitalismo é aprofundar a desigualdade (PIKETTY, 
2014), no Brasil esse processo tende a ocorrer com maior rapidez.

Na verdade, o mecanismo de arrecadação e de gasto público tornou-
-se, ao contrário da diretriz constitucional, instrumento de promoção da 
desigualdade. O Estado brasileiro é uma fábula do abismo social, um Ro-
bin Hood às avessas.

O volume de recursos orçamentários endereçados à dívida pública 
é uma evidência significativa de que os recursos indispensáveis para ga-
rantia dos direitos sociais vêm sendo sacrificados em favor do serviço e 
do refinanciamento de uma dívida constitucional e socialmente ilegítima.

Diante desse cenário, a “reserva do possível” – o princípio das limitações 
orçamentárias que orienta a defesa do Estado nos reclames jurisdicionaliza-
dos dos direitos sociais (judicialização da saúde, por exemplo) – soa como 
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escárnio para quem busca no Poder Judiciário a última alternativa para ga-
rantir o “mínimo existencial”, um núcleo essencial de bem-estar e dignidade.

A má notícia é que não apenas a execução orçamentária se vê cercea-
da pelo protagonismo do capital financeiro. A tendência jurisprudencial 
mais recente – no sentido de garantir liberdade ao mercado financeiro 
para fixar, como bem lhe aprouver, os juros que escorcham e asfixiam o 
setor produtivo – evidenciam que o último bastião das promessas consti-
tucionais é mais uma engrenagem estatal a serviço do sistema financeiro.

A redução dos efeitos da desigualdade – e, por conseguinte, a concreti-
zação das promessas constitucionais – passa, necessariamente, pela reforma 
tributária, seja para reduzir a carga que pesa sobre os ombros das cama-
das mais pobres, seja para propiciar o aumento da arrecadação, por meio 
de uma tributação mais elevada e efetiva do capital, sobretudo financeiro.

O desafio é pensar e propor alternativas para descolonizar o Estado, 
ou, pelo menos, reduzir os efeitos da colonização do Estado pelo mercado.

Enquanto o Estado brasileiro permanecer orientado para garantir os 
lucros do capital financeiro, a promessa constitucional emancipatória não 
será mais do que isto – uma simples e vazia promessa.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, chama atenção o fato de o Brasil ter mantido uma 
trajetória de crescimento na produção agropecuária. Como destaca Belik, 
“o produto interno bruto (PIB) setorial cresceu 3,9% ao ano (a.a.) contra 
3,6% da economia no período 2000-2011” (2014, p. 329) e, para o autor, 
uma das hipóteses para este desempenho seria a transformação que vem 
ocorrendo no crédito rural.

Uma política agrícola, para ser viável, deverá ter o crédito rural como 
um dos seus elementos centrais. Crédito este que é usualmente empregado 
na obtenção de ganhos de produtividade, seja pela aquisição de insumos ou 
por investimentos em maquinários. E em relação à agricultura familiar não é 
diferente, pois “o acesso ao crédito permite o aumento da produção por meio 
do rendimento da terra e dos fatores de produção” (BELIK, 2014, p. 353).

Ao completar 20 anos, o crédito rural disponibilizado pelo Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), conforme 
dados divulgados pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
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Desenvolvimento Agrário, transformou a realidade de mais de 2,6 milhões 
de unidades familiares de produção, gerou renda e potencializou o uso 
da mão de obra familiar. Esse crédito foi utilizado para “a ampliação da 
área plantada e a utilização de tecnologias que propiciaram o aumento da 
produção e da produtividade de mais de 55 alimentos consumidos pelos 
brasileiros. Também foi importante para a agregação de valor à produção, 
pelo apoio à industrialização dos produtos agropecuários dos empreen-
dedores familiares individuais e das cooperativas da agricultura familiar, 
bem como para o turismo rural e a produção de artesanato” (Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, 2016).

Como a agricultura familiar tem colaborado para o desempenho agro-
pecuário nacional e, ao mesmo tempo, representa um setor econômico 
bastante significativo para a região Noroeste do Rio Grande do Sul, onde 
predomina o minifúndio, este texto pretende analisar o financiamento 
deste segmento no período recente, mais precisamente entre os anos de 
2000 e 2011, com ênfase no Pronaf e sua perspectiva como instrumento 
para a emancipação do homem do campo, bem como sua colaboração para 
o efetivo desenvolvimento econômico e social dos pequenos produtores 
rurais, em regime de economia familiar. Inserido na agenda de políticas 
públicas, a partir da década de 90, o Programa também proporcionou uma 
mudança nos rumos do desenvolvimento rural brasileiro.

Inicialmente é apresentada a argumentação que justifica e contextua-
liza o tema foco deste estudo, bem como os procedimentos metodológicos 
propostos. Na sequência, a pesquisa focaliza a questão do crédito rural, 
com destaque para a implantação do Pronaf, seguindo-se uma análise do 
financiamento da agricultura familiar pelo programa e, por fim, a ligação 
entre esta política pública e o desenvolvimento social e econômico alme-
jado. Finalizando o capítulo, algumas considerações são apresentadas.
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2 CRÉDITO RURAL

Crédito, cujo vocábulo é de origem latina (credere = confiança), é um 
dos pilares da atividade empresarial, representando a confiança no cum-
primento das transações, permitindo o desenvolvimento e a expansão de 
várias atividades econômicas desenvolvidas no mundo contemporâneo.

O crédito rural é definido, segundo o Decreto Federal nº 58.380, de 
10 de maio de 1966, como um auxílio financeiro aos produtores rurais e/
ou suas cooperativas, para destinação em atividades enquadradas no re-
gulamento supramencionado.

Por sua vez, crédito rural é uma política pública agrícola que tem por 
objetivo o oferecimento de capital/recursos necessários para que o produtor 
adote medidas e viabilize o cultivo, a cultura ou a exploração pretendida no 
meio rural. No Brasil, teve seu início em 1937, quando os recursos eram 
ofertados tão somente àqueles produtores que planejavam seus produtos 
e mercadorias para exportação, momento em que foi criada a Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial (CREAI) e, posteriormente, o Crédito Ru-
ral Indistinto (utilizado até 1965), sem que tivesse dotação orçamentária 
federal, isto é, sem recursos que fossem destinados especificamente para 
o fortalecimento de determinado setor face à captação de recursos com 
caráter nacional (ALVES, 2009).

Após a promulgação da Lei Federal nº 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, que criou o Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacio-
nal e a obrigatoriedade de depósito, de todos os bancos privados destina-
rem de seus depósitos em conta-corrente, o valor de 10% para o Banco do 
Brasil (títulos ou espécies) com o objetivo de alavancar os investimentos 
no setor financeiro do país, transcorreram grandes mudanças na política 
agrícola nacional.

Em 1968, criou-se o chamado Crédito Rural Orientado, passando o 
recurso a ser um modelo planejado, através de um caráter modernizador 
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da agricultura nacional, possibilitando o acesso de tecnologias pelos pro-
dutores e ampliando o mercado dos bens de consumo (ALVES, 2009).

No ano de 1986, os recursos foram limitados à disponibilidade da 
União e ocorreu a criação da Poupança Rural, onde os bancos oficiais fi-
caram autorizados a operar essa fonte de recursos, que 1988 se tornou a 
maior fonte para o crédito rural. No ano de 1991, o BNDES agregou sua 
participação no crédito rural por meio da Finame Rural, do Programa de 
Operações Conjuntas (POC) e do Programa de Operações Diretas. Em 
1995/1996, foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf). Também, em 1996, a criação do Programa de 
Securitização das dívidas dos agricultores, possibilitou o reescalonamento 
do vencimento das operações e taxas de juros compatíveis com a atividade 
agropecuária (ANTÃO; CAMPANHOLO, 2011).

Para Antão e Campanholo (2011), o crédito rural tem como finali-
dades: estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais; favo-
recer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização 
dos produtos agropecuários; possibilitar o fortalecimento econômico dos 
produtores, notadamente considerados como pequenos e médios; incenti-
var a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento 
da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e 
à adequada defesa do solo.

Com o avanço e aperfeiçoamento das relações negociais e do próprio 
crédito rural, também foi possível delimitar um espaço exclusivo da políti-
ca agrícola para um determinado público: o produtor familiar. Segmento 
este que extrapola as tradicionais questões ligadas à eficiência e ao retorno 
lucrativo na produção da agropecuária nacional.

Nesse sentido, passa-se à análise da política pública instituída atra-
vés do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o 
Pronaf, sua implementação e objetivos, bem como sua contribuição ao 
desenvolvimento econômico e social do país.
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3 FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: O 
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR (PRONAF)

A agricultura familiar pode apresentar várias definições ao se desta-
carem suas características sociais e produtivas. Esse segmento contempla 
uma grande diversidade social, cultural e econômica, variando desde o 
campesinato tradicional até a uma pequena produção modernizada (LUC-
CA; DEPANTI, 2015).

Em termos conceituais, Abramovay define:

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a 
maior parte do trabalho, vêm de indivíduos que mantêm entre si 
laços de sangue ou de casamento. Que esta definição não seja unâ-
nime e muitas vezes tampouco operacional. É perfeitamente com-
preensível, já que os diferentes setores sociais e suas representações 
constroem categorias científicas que servirão a certas finalidades 
práticas: a definição de agricultura familiar, para fins de atribuição 
de crédito, pode não ser exatamente a mesma daquela estabelecida 
com finalidades de quantificação estatística num estudo acadêmico. 
O importante é que estes três atributos básicos (gestão, proprieda-
de e trabalho familiar) estão presentes em todas elas (1997, p. 3).

A delimitação formal do conceito de agricultor familiar está prevista 
na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, denominada Lei da Agricultura 
Familiar, que considera:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar 
e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I. não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais;
II. utilize predominantemente mão de obra da própria família nas ati-

vidades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
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III. tenha percentual mínimo da renda familiar originada de ativi-
dades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 
na forma definida pelo Poder Executivo;

IV. dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

As concepções desenhadas para efetividade de financiamento público 
se diferem das concepções de agricultura familiar utilizadas pelos movi-
mentos sociais e do conceito apresentado pela literatura como produção 
camponesa (BELIK, 2014).

É de se ressaltar que a atual legislação que regula a contribuição sin-
dical rural – Decreto nº 1.166, de 15 de abril de 1971 – estabelece uma 
divisão entre agricultor familiar e agricultor patronal. No caso, o primeiro 
é definido como o sujeito “proprietário ou não, e mesmo sem empregado, 
em regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva 
toda a força de trabalho e lhe garanta a subsistência e progresso social e 
econômico em área superior a dois módulos rurais da respectiva região” 
(Art. 1º, II, b).

A agricultura familiar acaba decorrendo de uma concepção metodo-
lógica que permite retratar um determinado grupo ou tipo de agricultor 
e dirigir políticas voltadas para esse segmento que, como afirmado, difere 
totalmente da agricultura empresarial e capitalista.

Destarte todos os significados em relação à expressão agricultura fa-
miliar, questiona-se a existência de estratégias desenvolvidas pelo Estado 
com a finalidade de alavancar e fortalecer este setor.

Segundo inúmeros estudiosos1, somente em meados da década de 
1990, mais especificamente em 1996, com o surgimento do Pronaf, por in-
termédio do Decreto Federal nº 1.946, é que os produtores rurais puderam 
dispor de incentivo voltado para lhes favorecer de fato. O programa surgiu 
como resultado das reivindicações das organizações de trabalhadores rurais 
e demais grupos sociais, que apontavam a necessidade e a importância de 

1 A exemplo de Ricardo Abramovay (2006), Sandro Pereira Silva (2008), Alexandre P. Domingues (2007) e Gilson 
Alceu Bittencourt (2003).
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se providenciar políticas públicas que propiciassem os meios necessários 
ao fortalecimento da agricultura familiar no Brasil (SILVA, 2011).

O programa surgiu num momento em que o “enfoque da agricultura 
familiar está respaldado no papel que a agricultura deverá desempenhar 
no novo contexto de desenvolvimento humano em termos de geração 
de renda de forma desconcentrada” (ROSA, 1998, p. 90). Numa ideia de 
criar ocupações produtivas no campo, o Pronaf foi desenvolvido para ga-
rantir produtividade, qualidade, suficiência e diversificação voltada para 
a segurança alimentar.

Para Schneider (2010), a agricultura familiar sempre existiu; contu-
do, somente na metade da década de 1990 a noção se firmou e afirmou 
como uma categoria política. Assim, passou-se a estabelecer um instituto 
diferenciado, inclusive do agronegócio.

De acordo com Souza e Caume (2008, p. 14), “até meados da década 
1990, o financiamento do pequeno produtor restringia-se quase exclusi-
vamente aos recursos administrados pelo Programa de Crédito Especial 
para Reforma Agrária (PROCERA)”, com alcance bastante limitado, uma 
vez que atendia apenas aos beneficiários do Programa de Reforma Agrária. 
As normas da época colocavam os pequenos produtores em desvantagem 
na disputa pelos recursos do crédito agrícola com a agropecuária empre-
sarial, pois o enquadramento como miniprodutores (com área limitada a 
50 hectares e renda determinada) não fazia distinção alguma no momen-
to de pleitear financiamento rural, gerando discriminação no acesso às 
fontes de crédito oficiais.

O Pronaf foi criado com o objetivo de ser um canal diferenciado para 
o acesso ao crédito rural por parte dos pequenos produtores rurais, como 
consequência de pressões dos movimentos sociais rurais. Rosa (1998) 
lembra que:

[…] o Pronaf foi concebido a partir de uma proposta do governo 
brasileiro (Ministério da Agricultura/INCRA) feita em 1994, com 
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o apoio da CONTAG, incorporando, em seguida, as diretrizes da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
– FAO. Esta última contribuiu através da elaboração de uma nova 
estratégia para a agricultura brasileira, incluindo a construção de 
um conjunto de diretrizes para a agricultura familiar e a elaboração 
de uma avaliação dos custos dos assentamentos de reforma agrária 
e de diretrizes que aumentassem a eficiência do processo de refor-
ma agrária (p. 89-90).

O Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, criou o Pronaf e estabe-
leceu que o acesso ao crédito teria que atender quatro requisitos básicos:

i) explorar a terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário 
ou parceiro; ii) trabalho familiar, permitindo-se a presença de no 
máximo dois empregados; iii) área correspondente a, no máximo, 
quatro módulos fiscais (derivado do Artigo 185 da CF/1988) e; iv) 
residir no imóvel ou nas proximidades e retirar ao menos 80% da 
renda desta exploração (BELIK, 2014, p. 350).

Conforme o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), o Pronaf tem como objetivo o apoio financeiro a ativida-
des agropecuárias ou não agropecuárias, para implantação, ampliação ou 
modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização 
e de serviços, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 
próximas, de acordo com projetos específicos. Destina-se precipuamente 
à elevação da renda da família do produtor rural, através do aumento da 
produção e da produtividade e a redução dos custos de produção. E conta 
com linhas de financiamento, a exemplo do Pronaf Agroindústria, Pronaf 
Mulher, Pronaf Agroecologia, Pronaf ECO, Pronaf Mais Alimentos, Pronaf 
Jovem e Pronaf Microcrédito (Grupo “B”).

O Programa é uma alternativa de viabilização para implantação, am-
pliação e modernização da infraestrutura produtiva e social no meio rural, 
através da assistência financeira prestada aos pequenos produtores rurais. 
Objetiva também, como afirmam Antão e Campanholo (2011):



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

345

[…] construir um padrão de desenvolvimento sustentável para os 
agricultores familiares e suas famílias, visando o aumento e a diver-
sificação da capacidade produtiva, com o consequente crescimento 
dos níveis de emprego e renda, proporcionando bem-estar social e 
qualidade de vida (p. 7).

Portanto, o Pronaf veio para satisfazer essas questões elencadas, tra-
zendo para todo o território nacional um cenário de irradiação do micro-
crédito, em especial para as atividades produtivas rurais.

Segundo o Governo Federal, as fontes de recursos direcionadas para 
o Pronaf são: o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Orçamento 
Geral da União (OGU), bancos cooperativos, os fundos constitucionais 
e a exigibilidade bancária. O Tesouro Nacional aloca os recursos para a 
equalização dos juros (no financiamento do FAT), como para o financia-
mento direto aos favorecidos.

O sistema tem se aperfeiçoado nas últimas duas décadas para atender 
a realidades específicas e reconhecer outros tipos de atividades que possam 
ser enquadradas como agricultura familiar, como é o caso dos extrativis-
tas, aquicultores e seringueiros. Recentemente, foi criado um documen-
to unificado, a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que identifica o 
agricultor familiar e/ou suas formas associativas organizadas em pessoas 
jurídicas e confere-lhes o direito a acessar políticas públicas, como o Pro-
naf, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Biodiesel, entre outras. 
A DAP é para a Unidade Familiar, portanto, compreende:

[...] o conjunto da família nuclear (marido ou companheiro, esposa 
ou companheira e filhos) e eventuais agregados(as) que explorem 
o mesmo estabelecimento rural sob as mais variadas condições 
de posse, sob gestão estritamente familiar, incluídos os casos em 
que o estabelecimento seja explorado por indivíduos sem família 
(BRASIL, 2010).
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Desde sua criação e implantação, houve um contínuo crescimento 
nos recursos alocados pelo programa. Levantamento de dados publicado 
Belik (2014) demonstra:

[…] um crescimento explosivo dos recursos do PRONAF. Em 2006, 
ocorreu um pico nos repasses para o PRONAF devido às condi-
ções conjunturais, mas ao analisar o período 2000-2011 (ponto a 
ponto), pode-se observar um crescimento de 84,6% no número de 
contratos e de 127,5% no volume de empréstimos (2014, p. 370).

No período 2000-2011, informações publicadas no Anuário do Cré-
dito Rural, do Banco Central do Brasil atestam o avanço do Pronaf na re-
ferida década. O volume de crédito, destinado a custeio e investimento, 
passou de R$ 1,8 bilhão para R$ 13,3 bilhões entre 2000 e 2011, enquanto 
o número de contratos saltou de 834 mil para um milhão 539 mil, o que 
significa um crescimento no período de 84,6% (BELIK, 2014). Um dado 
que tem chamado a atenção dos pesquisadores é que a expansão no nú-
mero de contratos tem como base a modalidade investimento, tanto na 
agricultura como na pecuária.

Se o Pronaf significou um salto de qualidade na política oficial de cré-
dito rural, certo é que o programa não está imune a problemas. Algumas 
situações problemáticas são verdadeiros desafios a serem superados, como 
a inexistência de uma maior integração entre os organismos públicos e as 
organizações da agricultura familiar, pouca atenção às grandes diferenças 
regionais, escassa discussão e integração com as políticas que visem ma-
ximizar benefícios e minimizar impactos negativos das gestões paralelas 
em políticas agrícolas, entre outros (ROSA, 1998).
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Ilustração 1 – Variações na destinação de recursos no período entre 2000 e 
2011 (em R$)

Fonte: BELIK, 2014, p. 358.

Em relação às acentuadas diferenças regionais, em 1996 a região Sul 
concentrava 78,2% do crédito disponibilizado pelo Pronaf, contra 12% do 
Sudeste e apenas 6,6% do Nordeste, região com um número de estabele-
cimentos da agricultura familiar bem mais significativo. A preferência do 
sistema bancário por agropecuaristas mais capitalizados e mais mobiliza-
dos explicaria esta expressiva participação da região Sul na captação do 
crédito. Houve alguma variação nesses índices nos anos seguintes até que, 
em 2011, a região Sul aparece com 51,2%, a Sudeste com 23% e a Nordes-
te consegue abocanhar 12,6% dos recursos. No Gráfico 1, com dados do 
Anuário do Crédito Rural, é possível verificar essas variações no período 
entre 2000 e 2011 (BELIK, 2014).

A criação do Pronaf é, sem dúvida, um avanço no direcionamento das 
políticas públicas voltadas para o segmento da agricultura familiar, a qual 
possui fundamental importância para a economia brasileira. O país deu 
um relevante passo ao delimitar um sistema de crédito para a agricultura 
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familiar. Com essa intenção, foi possível reconhecer que a agricultura fa-
miliar não é uma agricultura de pequena escala e que o estímulo à gera-
ção de renda pelo agricultor por sua produtividade reflete na economia 
nacional, no desenvolvimento e no bem-estar do povo.

5 O PRONAF E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E ECONÔMICO

No Censo Agropecuário, foram identificados 4.367.902 estabelecimen-
tos da agricultura familiar, o que representa 84,4% dos estabelecimentos 
do país. “Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava 
uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada 
pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros” (CENSO AGROPECUÁ-
RIO, 2006). Esses dados demonstram uma estrutura agrária ainda muito 
concentrada no Brasil, pois os estabelecimentos não familiares, apesar 
de representarem 15,6% do total dos estabelecimentos, correspondiam a 
75,7% da área total. Somente para exemplificar esse contraste, enquanto 
a área média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 hectares, a dos 
não familiares chegava a 309,18 hectares.

Apesar desse contraste em relação à chamada agricultura convencio-
nal, a agricultura familiar ocupa seu lugar na economia nacional, sendo 
responsável por mais de 70%2 da produção dos alimentos consumidos pelos 
brasileiros. E, apesar de relegada por muitos anos, atualmente vem sendo 
analisada como fator/segmento que necessita de apoio para moderniza-
ção e rentabilidade da produção agrícola. E uma agropecuária rentável e 
eficiente está entre os requisitos para cogitar-se o desenvolvimento social, 
pois de acordo com o nível de renda das famílias rurais dependerá a sa-
tisfação das necessidades que proporcionem melhores condições de vida.

2 Dado do Censo da Agricultura Familiar no Brasil, que está disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/periodicos/50/agro_2006_agricultura_familiar.pdf>
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Esse segmento “contribui para regular e reduzir os preços dos ali-
mentos e matérias-primas agropecuárias e, com isso, ajuda a controlar a 
inflação e aumentar a competitividade industrial, já que reduz os custos 
dos alimentos dos trabalhadores” (2010, s.p.). Algumas especificidades da 
agricultura familiar também a qualificam a dar contribuições singulares 
no campo ambiental, a exemplo da “adoção de sistemas produtivos ener-
geticamente mais eficientes, usando menos energia fóssil e mais energia 
renovável” (TESTA, 2010, s.p.).

Interessante a constatação de que a relação produção/crédito é mais 
vantajosa na agricultura familiar, significando, grosso modo, maior retor-
no aos valores investidos através do financiamento, pois:

[...] para cada R$ 1.000,00 gerados no segmento familiar, foram 
utilizados cerca de R$ 132,00 de crédito, ao passo que o segmento 
não familiar financiou cerca de R$ 490,00, quase a metade do va-
lor produzido, o equivalente a 3,71 vezes o volume de crédito por 
valor produzido na agricultura familiar (em 2006) (SOUZA et al., 
2001, p. 122).

Proporcionar melhor qualidade de vida aos agricultores familiares en-
volve o acesso a vários itens, como habitação, saúde, educação, vestuário, 
alimentação adequada, etc. Para isso acontecer, não basta proporcionar 
capacitação das famílias em relação a regras de economia doméstica, mas 
é fundamental que haja também o aumento da renda, pois sem recursos 
financeiros adicionais fica impossível de promover-se o desenvolvimento 
social na agricultura familiar.

Apenas com uma agropecuária rentável – e por isso mesmo eficiente 
– será possível falar em desenvolvimento social. De acordo com o nível 
de renda das famílias rurais, dependerá a satisfação das necessidades que 
proporcionem uma melhor condição de vida.

Dados divulgados pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
do Desenvolvimento Agrário informam que:
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[...] em vinte anos, o crédito rural do Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) transformou a realidade 
de mais de 2,6 milhões de unidades familiares de produção, gerou 
renda e potencializou o uso da mão de obra familiar. O crédito foi 
utilizado para a ampliação da área plantada e a utilização de tecno-
logias que propiciaram o aumento da produção e da produtividade 
de mais de 55 alimentos consumidos pelos brasileiros. Também 
foi importante para a agregação de valor à produção, pelo apoio à 
industrialização dos produtos agropecuários dos empreendedores 
familiares individuais e das cooperativas da agricultura familiar, 
bem como para o turismo rural e a produção de artesanato (2016).

A agricultura familiar mantém cerca de 12 milhões de pessoas econo-
micamente ativas no campo, produzindo, gerando renda, interiorizando o 
desenvolvimento e alimentando os brasileiros. O Programa consolidou-se 
como uma política de crédito presente em 4.963 municípios rurais brasilei-
ros de todas as regiões. Em duas décadas, “foram aplicados R$ 156 bilhões 
em 26,7 milhões de contratos, nas diferentes modalidades, para diferentes 
tipos de agricultores familiares” (2016). De acordo com os dados oficiais, 
30% dos contratos são feitos por mulheres agricultoras e 17% por jovens.

O Relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO), divulgado neste ano, realçou o Pronaf entre as princi-
pais medidas em favor da agricultura familiar. O documento destaca que:

[…] as operações são apoiadas por outros programas, como o de 
Garantia de Preços da Agricultura Familiar, que proporciona des-
contos em contratos de crédito para compensar quedas na renda 
devido a reduções nos preços dos produtos; o Seguro da Agricultura 
Familiar, que cobre as despesas e a renda dos agricultores familia-
res quando fenômenos climáticos provocam perdas da produção 
agrícola; e os programas de acesso aos mercados públicos como 
os programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e de Alimentação 
Escolar (PNAE) (2016).

Evidencia-se que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar, enquanto política pública de desenvolvimento rural, tem 
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sido um instrumento extremamente importante para que alguns objeti-
vos sejam atingidos pelo poder público, como a manutenção das famílias 
rurais, evitando assim o êxodo rural, e o aumento da produtividade na 
agricultura familiar, gerando mais renda e, também, contribuindo para a 
elevação da qualidade de vida. Dessa forma, o Pronaf vai ao encontro do 
previsto no artigo 1º de seu Decreto, que é “promover o desenvolvimento 
sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, 
de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração 
de empregos e a melhoria da renda” (BRASIL, 1996).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crédito rural passou, ao longo das últimas décadas, por profundas 
alterações e aperfeiçoamentos. Especificamente na agricultura familiar 
não foi diferente. Mas apesar de toda transformação, é inegável que o país 
avançou enormemente ao criar um sistema de crédito adaptado às vicis-
situdes da agricultura familiar, com a implantação do Pronaf, em 1996.

Embora sejam diversas as concepções em relação à agricultura fami-
liar, inclusive com a necessidade de reconhecimento como uma categoria 
política, o financiamento do pequeno produtor rural, através do Pronaf, 
ganhou impulso para implantação, ampliação e modernização de toda a es-
trutura produtiva, contribuindo sobremaneira para o aumento da geração de 
renda e emprego no campo, vindo a satisfazer diversas demandas do setor.

Com o aperfeiçoamento ocorrido ao longo das duas décadas de exis-
tência, o Pronaf passou a ser referência de crédito rural para a agricultu-
ra familiar, tanto para custeio como para investimento. No período entre 
2000 e 2011, o volume de crédito contratado saltou de R$ 1,8 bilhão para 
R$ 13,3 bilhões, enquanto os contratos formalizados passaram de 834 mil 
para um milhão, 539 mil.
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Como a agricultura familiar representa importante estratégia de de-
senvolvimento para o segmento produtivo agropecuário nacional, segue 
sendo um setor sensível que necessita de constante apoio para sua mo-
dernização e incremento na sua rentabilidade. Nesse cenário, o Pronaf 
consolida-se como ferramenta de política pública apta a contribuir para 
a melhoria na qualidade de vida dos pequenos produtores rurais, contri-
buindo para a permanência do agricultor em sua atividade e, por via re-
flexa, evitando o êxodo rural.

Para que o Programa siga cumprindo seus objetivos, é recomendável 
a adoção de políticas públicas voltadas à agricultura familiar que corrijam 
as anomalias observadas na distribuição do crédito rural, tanto em termos 
regionais, quanto entre as diversas modalidades produtivas. Recursos para 
comercialização, investimentos e manutenção da moradia são essenciais 
para a preservação da unidade familiar e, para isso, a distribuição do cré-
dito deve buscar um reequilíbrio por parte dos gestores. E deve-se conti-
nuar buscando uma diferenciação ainda maior nas taxas de juros, rebates 
e outras garantias aos agricultores familiares (BELIK, 2014).

Apesar dos problemas que um programa dessa amplitude possa apre-
sentar, e pelo fato de o Brasil ser um país imenso e com muitas desigual-
dades, o Pronaf necessita de constante aperfeiçoamento e aporte volumo-
so de recursos por parte do poder público. Sendo um dos mais eficazes 
meios de financiamento da agricultura familiar, que mantém cerca de 12 
milhões de pessoas economicamente ativas no campo, o Programa tem 
todas as condições de contribuir ainda mais para o desenvolvimento eco-
nômico e social desse setor.

Por fim, forçoso reconhecer que apenas focar na questão do crédito 
rural não fará com que sejam atingidos os desenvolvimentos social e eco-
nômico almejados. Isso se dará com outras políticas públicas, como assis-
tência técnica adequada, programas de seguro rural, adequação da indús-
tria às necessidades do setor e um sistema de comercialização que atenda 
às características peculiares da agricultura familiar, entre outras medidas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 
EMPREGO, TRABALHO E RENDA: UM 

PANORAMA DO INVESTIMENTO NOS 
MUNICÍPIOS DO NOROESTE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL
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Rodrigo Severo

1 INTRODUÇÃO

Nesta introdução abordaremos o tema de estudo, a problemática en-
frentada, as possíveis respostas a ela, os objetivos traçados, a justificativa 
para realização do estudo e, ao final, o procedimento metodológico. O 
desenvolvimento deste capítulo divide-se em outras quatro seções. Na se-
gunda seção apresentam-se as “Políticas públicas municipais de emprego, 
trabalho e renda”. A seção três aborda o “Município, Mercado de trabalho 
e desenvolvimento local”. Na seção quatro, antes de introduzir o objeto 
deste trabalho, caracterizam-se e contextualizam-se os municípios e, à 
luz da experiência local, identificam-se as políticas de emprego, trabalho 
e renda, procurando compreender a prioridade frente as demais áreas. E 
a seção cinco apresenta algumas considerações finais.

É conveniente esclarecer que este capítulo aborda as políticas públicas 
de emprego, trabalho e renda numa perspectiva municipal, procurando 
compreender as ações dessa esfera, esquecida muitas vezes de estudos, 
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devido à dificuldade de captação de dados junto às administrações muni-
cipais, refletindo numa incipiência do tema políticas públicas, em especial 
quando falamos de políticas públicas de emprego, trabalho e renda, uma 
vez que possuem como seu maior promotor a União e os estados.

Em apertada síntese, o capítulo procura compreender a prioridade 
que as políticas de emprego, trabalho e renda possuem frente as demais 
áreas, no âmbito das administrações municipais, as quais têm a respon-
sabilidade de formular, planejar, implementar e avaliar políticas públicas 
que atinjam os propósitos do Estado, como organização necessária para a 
promoção do bem-estar social e do desenvolvimento.

O estudo parte da problemática – “Qual a prioridade que as políti-
cas públicas municipais de emprego, trabalho e renda possuem frente as 
demais políticas?” – e para que seja possível respondê-la identificamos as 
políticas e as áreas para, posteriormente, com a comparação dos dados de 
investimento dos municípios, apresentando características do processo de 
concepção, aprovação e implementação de políticas públicas, bem como 
sua importância para o gerenciamento dos processos, percebermos me-
lhor como as políticas públicas são geridas.

Norteiam o caminho deste estudo as seguintes questões: a) Os mu-
nicípios têm realizado investimentos em políticas de emprego, trabalho e 
renda; b) As políticas de emprego, trabalho e renda possuem prioridade 
em relação às demais políticas públicas; c) As políticas de emprego, tra-
balho e renda contribuem para a desenvolvimento dos municípios e para 
o estímulo do mercado de trabalho local.

Para isso, num primeiro momento, as políticas de emprego, trabalho 
e renda são conceituadas, caracterizadas e tipificadas. Após, com os dados 
secundários, procuramos compreender a prioridade estabelecida pelos 
governos municipais na área do trabalho, estabelecendo uma comparação 
com as demais áreas. A análise comparativa não analisa o desempenho, 
mas a prioridade de investimento na área do trabalho nos municípios.
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O estudo justifica-se pela identificação da necessária intervenção nessa 
área, por meio de políticas públicas, em decorrência da incapacidade que 
os mercados, por si só, têm demonstrado na geração do desenvolvimento 
e de equidade (COHN, 1995). As dinâmicas que o acompanham deixam à 
margem trabalhadores menos capacitados, em desvantagem ou excluídos 
do mercado. Essas políticas apontam para a incapacidade do mercado de 
prover o pleno emprego.

A partir dos dados secundários, coligidos dos planos plurianuais 
e balanços contábeis dos Municípios de Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo e 
Santa Rosa, no período de 1991 a 2000, identificamos as políticas públi-
cas e as áreas que possuem investimentos. E para apurar a prioridade que 
as políticas públicas de emprego, trabalho e renda possuem frente as de-
mais áreas, os balanços contábeis do período de 1991, 2000 e 2010. Nossa 
proposta não é uma análise minuciosa dos dados, mas, por meio desses 
dados, apresentar um panorama do investimento nas políticas públicas e 
sua inserção na esfera municipal.

A metodologia de pesquisa está fundamentada em uma abordagem 
qualitativa e quantitativa de natureza teórico-conceitual, utilizando-se de 
pesquisa bibliográfica e documental como meio de investigação (GIL, 2005, 
p. 44). Quanto aos fins, a pesquisa pode ser classificada como descritiva, 
pois procura expor características de determinado fenômeno (políticas de 
emprego, trabalho e renda), estabelecendo relação entre variáveis (com as 
demais políticas) (GIL, 2005, p. 42).Quantitativa, ao analisar dados secun-
dários, obtidos a partir de planos plurianuais e balanços municipais de final 
de gestão, e dados primários objetivando a caracterização dos Municípios 
(SAMPIERI, 2013, p. 31). Qualitativa, ao analisar dados bibliográficos já 
produzidos sobre o assunto, atribuindo significados aos fatos e compreen-
dendo informações e processos, por meio da observação dos fenômenos, 
identificando, descrevendo e interpretando a realidade (SAMPIERI, 2013, 
p. 376). A coleta de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica, docu-
mental e internet. A amostra foi composta por dados secundários retirados 
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dos planos plurianuais (PPA´s) dos municípios de Cruz Alta, Ijuí, Santo 
Ângelo e Santa Rosa, no período de 1991 até 2000, e dos balanços contá-
beis dos anos de 1991, 2000 e 2010, comparando os dados e identificando 
as prioridades nos orçamentos dos municípios objetos da pesquisa.

2 POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE EMPREGO, 
TRABALHO E RENDA

Para alcançar o objetivo proposto, nesta seção, o estudo se preocupa 
em expor conceitualmente e tipologicamente as políticas de emprego, tra-
balho e renda, apresentando o gerenciamento de seu processo.

O baixo nível de escolaridade e a capacitação nas populações mais 
carentes, em conjunto com um aumento das exigências para ingresso no 
mercado de trabalho, explicam, em parte, uma maior incidência do desem-
prego sobre certas populações (CHAHAD, 2003, p. 210). Os indicadores de 
desigualdade social, a discussão sobre a reforma do Estado, caracterizado 
como ineficiente, provocam o debate sobre as políticas públicas, em especial 
as sociais, e a relação Estado, Sociedade e Mercado (COHN, 1995, p. 3).

O protagonismo do Estado como agente de intervenção na resolução 
dos problemas públicos está na atuação de forma eficiente. As políticas pú-
blicas representam o Estado em ação (HOFLING, 2001, p. 31). A sociedade 
e suas relações sociais em constante mudança direcionam a Administração 
Pública a manter-se também em constante movimento, adequando-se à 
realidade de uma Administração Pública capaz, eficiente e que respeite os 
princípios constitucionais, promovendo políticas públicas que atendam às 
necessidades e anseios sociais.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que “o em-
prego é um direito de todos e cabe ao Estado garanti-lo, através de políti-
cas públicas”. Seguindo essa mesma compreensão, a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, em seu artigo 23, inciso I, afirma que “toda pessoa 
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tem direito a escolha livre do emprego, bem como a condições justas e fa-
voráveis, e à proteção contra o desemprego”. Para atingir tal propósito, o 
Estado precisa intervir ativamente por meio de políticas públicas.

A preocupação com políticas sociais é algo muito recente no Bra-
sil. Durante quase toda sua história acreditava-se que a questão social e 
a melhoria das condições de vida da população seriam um simples sub-
produto do crescimento econômico (JACCOUD, 2005, p. 182). Num bre-
ve retrospecto, é possível identificar que a legislação na área do trabalho 
passou por períodos históricos importantes: a criação do Ministério do 
Trabalho (1930), a CLT (1943), o FGTS (1966), o SINE (1976), o seguro-
-desemprego (1986) e a principal intervenção com a regulamentação do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (1990).

Diante das reformas do Estado, as políticas de emprego, trabalho e 
renda seguem a mesma lógica das outras áreas, apresentando, em geral, 
algumas características, como a descentralização para os níveis local, a 
participação de órgãos da sociedade civil e a prevalência de segmentos da 
população mais vulneráveis.

O campo das políticas públicas de emprego no Brasil segue de perto 
as tendências atuais em outras áreas da política social, entre as quais 
pode-se destacar três grandes movimentos: a) a descentralização 
das políticas para os níveis locais, englobando a atuação de estados 
e municípios; b) a terceirização, ou aumento da participação não-
-estatal na execução das políticas públicas de emprego, trabalho e 
renda, notadamente nos campos da intermediação de mão de obra 
e qualificação profissional; e c) a focalização dessas políticas sobre 
os grupos sociais considerados mais vulneráveis às transformações 
econômicas em curso (IPEA, 2006, p. 437).

O Estado é o local onde se exerce a cidadania e, ao mesmo tempo, é 
o promotor dessa cidadania, quando a sociedade não consegue por si só 
atingi-la. São os municípios que, na maioria das vezes, implementam as 
políticas públicas, que, em conjunto com a sociedade, enfrentam questões 
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econômicas, socioculturais e de educação, com ações que melhorem, es-
timulem e desenvolvam a prestação do serviço público, por meio de uma 
gestão participativa e democrática.

Considerando que atualmente o processo de democratização e des-
centralização administrativa pela União tem se intensificado, a formulação 
e a implementação de políticas públicas e a responsabilidade de geri-las 
têm aumentado consideravelmente as atribuições dos municípios, abrindo 
novas possibilidades para o entendimento do local e das políticas sociais 
no país (ROTTA, 2007, p. 296).

No Brasil, concomitantemente com o que ocorreu no resto do mundo, 
as políticas de emprego, trabalho e renda têm adquirido maior importância 
e passaram a ser vistas como alternativas para garantir um mínimo, diante 
das mudanças em andamento. Esse fato se deve às transformações ocorridas 
na economia mundial, resultado das crises, com efeitos sobre as regras tra-
balhistas e funcionamento do mercado de trabalho (RAMOS, 2015, p. 41).

Em uma breve delimitação conceitual, as políticas de emprego, tra-
balho e rendasão aquelas que incidem mais diretamente sobre o mercado 
de trabalho e compreendem algumas ações, como qualificação profissio-
nal, intermediação de mão de obra e o seguro-desemprego. Medidas que 
objetivam contribuir para a estruturação e o melhor funcionamento do 
mercado de trabalho, podendo influenciar no nível de emprego, porém, 
de forma limitada (SILVEIRA, 2007, p. 189).

O planejamento é a decisão sobre as prioridades e necessidades que 
afetam a vida. O foco na política pública decorre do pressuposto de que o 
gerenciamento do processo tem significativa parcela de responsabilidade 
sobre o sucesso ou não de uma política pública, e sobre sua sustentabili-
dade ao longo da história. E para que se possa ter um bom gerenciamento, 
faz-se necessário um estudo e um planejamento antes do Estado mover-
-se na direção de promover políticas sociais, o que passa pela gestão das 
políticas públicas.
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No processo de gerenciamento das politicas públicas é possível iden-
tificar cinco etapas essenciais: definição de agenda (identificação da ne-
cessidade, elaboração da agenda); formulação; tomada de decisão; imple-
mentação; e avaliação (WU, 2014, p. 21-24).

Nessa concepção, as atividades das políticas não ocorrem em “está-
gios”, com uma progressão linear de um para o outro. Ao contrário, 
são conjuntos de atividades discretas, embora inter-relacionadas, em 
que os gestores públicos podem se envolver para alcançar os objetivos 
das políticas da sua sociedade e do seu governo (WU, 2014, p. 21).

Brevemente, passaremos por cada uma dessas etapas, para com-
preendermos de que forma são concebidas as políticas públicas. Primei-
ramente, a definição de agenda passará pela identificação do problema, a 
partir da sua percepção em meio à sociedade, uma insatisfação com algo 
que se acredita ser questões de relevante interesse público e a respeito das 
quais o governo deve fazer algo. É um momento crucial no processo de 
elaboração de uma política que mitigará ou diminuirá as consequências 
negativas desse problema. Identificado o problema, a agenda é definida, 
estabelecendo-se, a partir do conjunto de problemas ou temas entendidos 
como relevantes, quais serão as prioridades (SECCHI, 2013, p. 45-47).

A formulação de políticas públicas envolve a construção de alter-
nativas para possíveis cursos de ação governamental destinadas a tratar 
de problemas na agenda do governo. Com a introdução do problema na 
agenda, os esforços de desenvolvimento e combinação de soluções para 
os problemas são cruciais, e os formuladores de políticas enfrentam ja-
nelas de oportunidade para encontrar soluções viáveis (WU, 2014, p. 22).

A tomada de decisão é a etapa que sucede a formulação de alternativas 
de solução e representa o momento em que os interesses dos autores são 
equacionados e os objetivos e métodos de enfrentamento de um proble-
ma público são explicitadas. A tomada da decisão envolve indivíduos ou 
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grupos oficialmente autorizados que decidem adotar um determinado curso 
de ação para a próxima etapa de implementação (SECCHI, 2013, p. 51).

O momento de implementação ou execução da política é um processo 
dinâmico e não linear, quando a política ganha forma e entra em vigor, e as 
decisões se traduzem em ações e onde qualquer deficiência na concepção 
das políticas ou qualquer vulnerabilidade relacionada ao ambiente exter-
no se tornarão visíveis (WU, 2014, p. 97). Segundo Secchi, é neste arco 
temporal que são produzidos os resultados concretos da política pública 
(2013, p. 55). É a fase em que a Administração Pública se reveste de sua 
função precípua: executar as políticas públicas (2013, p. 57).

E, por fim, e não menos importante, a fase de avaliação, que envolve 
a apreciação do grau que a política pública está atingindo, com relação aos 
seus objetivos e, se não estiver, o que pode ser feito para melhorá-la. É o 
momento em que se pode identificar tanto deficiências quanto medidas 
corretivas. No entanto, tal potencial é muito inexplorado, uma vez que a 
avaliação pode oferecer uma linha crítica de defesa contra tais deficiências, 
pela investigação sistemática da eficácia de políticas, programas e proce-
dimentos (WU, 2014, p. 24, 117).

Analisado o processo de gerenciamento de políticas públicas, ainda 
que sucintamente, foi possível compreender o seu processo de concepção. 
Com relação às políticas na área do trabalho, em que pese a sua necessi-
dade, elas ainda são reduzidas, e a definição a seu respeito ainda não são 
consenso nos manuais, sendo possível identificar duas espécies: ativas e 
passivas. Para o IPEA, “As atividades dos sistemas de emprego estavam 
articuladas em torno de políticas passivas (seguro-desemprego) ou polí-
ticas ativas (intermediação e capacitação) pelo lado da oferta do mercado 
de trabalho” (IPEA, 2006, p. 436).

Resumidamente, as políticas passivas (reativas) possuem um caráter 
compensatório, consideram o nível de emprego ou desemprego como um 
dado, e o objetivo é amparar o trabalhador excluído do mercado de trabalho. 
Os instrumentos dessas políticas são seguro-desemprego e/ou indenização 
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aos desligados e programas assistenciais para aqueles que não possuem 
acesso ao seguro-desemprego (AZEREDO, 1995, p. 94). De outro lado, as 
políticas ativas procuram intervir efetivamente na demanda por trabalho 
e na qualidade da oferta, ou seja, foco na empregabilidade. Os instrumen-
tos desse tipo de política são, entre outros exemplos: criação de empregos 
públicos; investimentos emergenciais nas frentes de trabalho; subsídios pú-
blicos à contratação; oferta de crédito para empresas; redução de jornada 
de trabalho; e incentivos ao trabalho autônomo (AZEREDO, 1995, p. 95).

Na lógica de enfrentamento dos problemas sociais, em especial na 
área do trabalho, as políticas públicas com relação ao impacto esperado 
na sociedade se delineiam em políticas compensatórias que procuram de-
senvolver ações que possam minimizar distorções profundas (RUA, p. 51) 
e políticas regulatórias, que procuram priorizar, por exemplo, a formali-
zação, facilitando o acesso ao crédito, criando uma maior interação entre 
os setores, o que expandiria o mercado e reduziria a evasão de divisas, 
combatendo a ilegalidade e resultando numa ampliação da arrecadação 
tributária (TOKMAN, 2003, p. 09).

As políticas de geração de emprego e renda podem fundamentar-se: 
a) no incentivo ao associativismo, cooperativismo, ou economia solidária; 
b) na qualificação profissional do trabalhador para ingressar ou se manter 
no mercado de trabalho ou como gestor do seu próprio negócio; c) em li-
nhas de créditos para financiamento dos empreendimentos, entre outras 
(OLÍMPIO, p. 876). Como condutoras de uma nova concepção de políticas 
de geração de trabalho e renda, as políticas de economia solidária estimu-
lam um outro tipo de desenvolvimento, o local (ARAUJO, 2005, p. 68-69). 
A economia solidária, sob diferentes formas associativas (associações, coo-
perativas, incubadoras e outras), podem promover, em que pese os ganhos 
serem muitas vezes modestos, para aquele indivíduo em vulnerabilidade 
econômica e social, a possibilidade de sustentar-se com o próprio trabalho, 
a partir de sua inclusão na economia (ASSEBURG, 2007, p. 528).
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3 MUNICÍPIO, MERCADO DE TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO LOCAL

Segundo André Franco Montoro (ex-governador do estado de São 
Paulo), “Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram 
no Município”. Partindo dessa concepção, identificamos no Município o 
ente mais próximo ao cidadão, onde ele reside e desenvolve suas ativida-
des, justificando a delimitação pela esfera municipal.

Considerando que pobreza, desigualdade e exclusão social represen-
tam fenômenos distintos, mas indissociáveis, o sentido da exclusão social 
aqui utilizado diz respeito à exclusão do mercado de trabalho, desencadea-
da por vários fatores, que apontam a crise econômica como um elemento 
de grande interferência no mercado de trabalho (NATIVIDADE, 2011, 
p. 03). É nesse contexto que situamos as políticas municipais de emprego, 
trabalho e renda, como promotoras de condições para manutenção do 
emprego, a geração de novos postos de trabalho, e o desenvolvimento do 
país, em especial dos municípios (MENESES, p. 13).

É importante compreender a realidade local quando se pensa em 
emprego, trabalho e geração de renda, verificando as necessidades do 
Município para pensar-se numa política eficaz, que não só prepare para 
o mercado em geral, mas também para as necessidades locais das pessoas 
nele inseridas.

O Município, pela proximidade com os cidadãos, possui maior co-
nhecimento das necessidades locais, favorecendo uma maior compreensão 
das demandas, bem como maior agilidade na adoção de estratégias. Muito 
embora sua capacidade de ação esteja condicionada pela baixa capacidade 
fiscal, salvo raros casos de municípios maiores, deve-se destacar que existe 
um espaço crescente para iniciativas que podem estimular o desenvolvimen-
to. São ações que, na maioria das vezes, podem se constituir pelas parcerias 
com empreendedores, sindicatos, associações empresariais, organizações 
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da sociedade civil, agências de financiamento e fomento e instituições de 
ensino, pesquisa e assistência técnica (GUIMARÃES, 2011, p. 331).

[…] a ideia de desenvolvimento nasceu associada ao projeto da mo-
dernidade que previa a emancipação do ser humano e da sociedade 
em relação aos preceitos da tradição, do pensamento mágico e da 
religião, através da afirmação da capacidade do ser humano gerir 
sua própria historicidade pelo uso da razão. A afirmação da moder-
nidade rompeu as formas tradicionais de pertencimento e proteção 
social, exigindo a produção de novos mecanismos e instrumentos 
que deram origem às políticas sociais. Portanto, desenvolvimento 
e políticas sociais são produtos da modernidade e como tais devem 
ser reconhecidos e analisados (ROTTA, 2007, p. 294).

Os municípios, reconhecendo a necessidade de integração entre as 
economias locais e os mercados globais, têm procurado formas de atrair 
empresas para seus territórios, em troca oferecendo benefícios financeiros, 
investimentos estruturantes, como distritos industriais, além de benefícios 
fiscais, na expectativa de retornos que consolidem um patamar desejável 
de desenvolvimento local, como um aumento no nível de emprego e um 
incremento da renda, criando um ambiente propício para o desenvolvi-
mento econômico local (SOUSA, p. 9-10). Ao referir-se sobre desenvol-
vimento local, Rotta (2007) menciona que:

A compreensão de desenvolvimento foi se deslocando de uma mera 
reprodução, na esfera local, daquilo que ocorria em nível nacional, 
para uma postura mais ativa e propositiva, em termos de elabora-
ção de projetos a partir das necessidades e demandas locais, com a 
participação dos atores locais (p. 297).

Ao retirar os municípios do isolamento e fortalecer sua capacidade de 
negociação, é possível identificar as potencialidades locais, como recursos 
naturais, capital humano, estimulando atividades produtivas complemen-
tares, visando adensar e agregar valor a cadeia produtiva, contribuindo 
significativamente para o desenvolvimento local. A oferta de microcrédito, 
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a organização em cooperativas, a criação de incubadoras, a formação de 
consórcios com outros municípios, a regularização das terras para a orga-
nização dos produtores, o estímulo à comercialização, o acoplamento dos 
produtos locais às políticas de compras do Município, a organização de 
feiras, de centrais de comercialização, são alguns exemplos de ações por 
meio de políticas de emprego, trabalho e renda, que os municípios po-
dem desenvolver melhor de que outro ente da federação (GUIMARÃES, 
2011, p. 332-335).

No Artigo 203 da Carta Constitucional de 1988, a “inclusão sociopro-
dutiva” é uma condição necessária para o desenvolvimento humano, pressu-
põe a inserção da população de baixa renda em todos os serviços prestados 
pelas diferentes políticas públicas. Já em seu preâmbulo, institui um Estado 
democrático de direito, cujos princípios são assegurar o desenvolvimento, 
a liberdade, a igualdade, a dignidade, e a justiça, como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada nos os 
valores sociais do trabalho e na harmonia social.

A “inclusão socioprodutiva” coloca como um dos objetivos da as-
sistência social a inserção da população beneficiária no mercado de tra-
balho (SIMÕES, 2009). Através da carta constitucional, o Brasil torna-se 
signatário da Declaração do Milênio que aponta entre os oito objetivos a 
necessidade de acabar com a fome e a miséria, e todo o mundo trabalhar 
pelo desenvolvimento.

Em uma Constituição social e democrática como a de 1988, o Es-
tado não tem apenas o papel regulador. Além de intervir indiretamente 
na ordem econômica e social, diretamente presta serviços públicos. Com 
o advento do globalismo, e do desenvolvimentismo (BRESSER, 2007, p. 
16-20) os governos federais, estaduais e municipais, em conjunto, têm o 
dever de promover políticas públicas de apoio ao contingente à margem do 
mercado de trabalho, tendência que já é possível ser destacada, em muitos 
municípios, como veremos ao longo do trabalho e também apresentada 
pelo IPEA (2006, p. 437).
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A reativação do mercado de trabalho foi um dos principais fatores na 
melhora da condição socioeconômica da população brasileira; no entanto, 
hoje é possível identificar que o mercado de trabalho novamente enfrenta 
dificuldades, e os motivos passam pela crise econômica e fiscal do Estado. 
Nesse contexto, em que o mercado não consegue regular, promovendo a 
igualdade e o pleno emprego, faz-se necessária uma intervenção social no 
campo das políticas públicas voltadas para o emprego (BALTAR, 2013). A 
crise do mercado de trabalho atualmente não se traduz apenas nos índi-
ces de desempregos, mas no contingente de pessoas que sobrevivem fora 
das condições de emprego formal, decorrente das mutações no modo de 
produção capitalista, com a qual as sociedades terão de conviver, sendo 
que o Estado deve promover a justiça social.

Os governos federal, estadual e municipal esforçam-se para promover 
políticas que estimulem a geração de renda e a criação e manutenção dos 
empregos. Existe um amplo leque de opções, como aquelas que apoiam 
as atividades informais, em outros tempos consideradas reflexo do atraso, 
além de incentivos para atrair empresas para suas áreas, como a constru-
ção de distritos industriais e subsídios para os investimentos.

Enquanto as lutas tradicionais se mostravam cada vez mais impo-
tentes, as lutas locais-regionais demonstraram que era possível pro-
duzir uma contra-hegemonia ao movimento da globalização feita de 
cima para baixo. A valorização do espaço local-regional não pode 
ser entendida como uma nova apologia e nem como um “efeito-
-moda”, mas sim como o reconhecimento de que é em nível local 
que o desenvolvimento realmente ocorre (ROTTA, 2007, p. 295).

O desemprego e as demais condições que contextualizam a informali-
dade no mercado de trabalho devem ser preocupação do Estado. E os muni-
cípios, por estarem mais próximos desse mercado, devem comprometer-se 
compartilhadamente com a União e os estados na promoção de politicas 



O modelo de desenvolvimento brasileiro das primeiras décadas do século XXI

369

públicas que reduzam essas desigualdades e promovam a justiça social. 
Em seu estudo, Rotta (2007) constata que:

[…] a perspectiva da territorialização do desenvolvimento, afirman-
do a especificidade dos espaços locais na definição das condições 
do desenvolvimento e apontando para os problemas decorrentes 
das opções globalizadoras. Nessa abordagem, as políticas sociais 
são vistas como elementos ativos e integrantes do processo de de-
senvolvimento e não como mecanismos compensatórios ou como 
estratégias de competição. […] As políticas sociais são fundamen-
tais tanto para auxiliar na criação das condições para o crescimen-
to econômico quanto para efetivar mecanismos que possibilitem 
ampliar, gradativamente, a qualidade de vida da população (p. 296).

É importante, portanto, que ocorra o acompanhamento dos inves-
timentos municipais em políticas sociais que possibilitem a melhoria da 
qualidade de vida da população.

4 PANORAMA DO INVESTIMENTO DOS MUNICÍPIOS 
DO NOROESTE DO ESTADO DO RS

A partir de pesquisa bibliográfica, identificamos na tese de doutorado 
de Rotta (2007) dados secundários, que fazem parte dos Planos Pluria-
nuais1 e Balanços Municipais de final de gestão dos anos de 1991 a 2000, 
que subsidiam nosso estudo, possibilitando a identificação e a compreen-
são de qual a prioridade que as políticas públicas municipais de emprego, 
trabalho e renda possuem frente as demais políticas e/ou áreas sociais2.

Os dados secundários foram atualizados para o ano de 2010 e poste-
riormente disponibilizados pelo coordenador do projeto “Políticas sociais 

1 O Plano Plurianual deve ser elaborado no primeiro ano de mandato de uma legislatura, tendo validade para os 
três anos seguintes da mesma e o primeiro ano de mandato da legislatura posterior

2 Na análise que o autor faz, este explicita que dá prioridade às proposições direcionadas para políticas sociais de 
educação, saúde, trabalho, habitação e assistência social. Diante da enormidade de proposições presentes nessas 
cinco áreas de políticas sociais, nos três Planos Plurianuais analisados, opta-se por uma análise mais global de 
cada área.
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e desenvolvimento regional: o Noroeste do estado do Rio Grande do Sul 
na década de 2000”3.

O critério de definição dos municípios segundo Rotta foi o seguinte:

Definiram-se como os principais municípios da região aqueles 
que polarizam cada uma das quatro microrregiões, quer por sua 
importância econômica, sua origem histórica, seu contingente po-
pulacional, sua influência política e sócio-cultural. Sendo assim, 
procede-se o estudo dos municípios de Cruz Alta, Santo Ângelo, 
Ijuí e Santa Rosa (ROTTA, 2007, p. 209).

Em apertada síntese, caracterizamos os municípios a partir dos dados 
obtidos no IBGE e do levantamento feito no trabalho de Rotta (2007), ob-
servando a sequência histórica de fundação do município, iniciando por 
Cruz Alta e, posteriormente, Santo Ângelo, Ijuí e Santa Rosa.

O município de Cruz Alta possui uma área geográfica de 1.360,289 
Km² e abrigava, em 2010, uma população estimada de 62.821 habitantes 
(IBGE, 2016).

O município de Cruz Alta foi o primeiro a constituir-se no noroes-
te gaúcho.[…] O município de Cruz Alta se constituía assim com 
a maior extensão geográfica dos 14 municípios gaúchos existentes 
em 1834 […] Dessa extensa área se constituiu a maior parte dos 
municípios do atual noroeste gaúcho, entre eles, Santo Ângelo, Ijuí 
e Santa Rosa, também objetos desse estudo comparativo. (ROTTA, 
2007, p. 211).

Santo Ângelo foi o segundo município a constituir-se no noroeste gaú-
cho; apresenta atualmente uma área geográfica de 680,498 km² e abrigava, 
em 2010, uma população estimada de 76.275 habitantes (IBGE, 2016).

A constituição do município de Ijuí está relacionada com o processo 
de expansão da fronteira agrícola para o noroeste gaúcho (ROTTA, 2007, 

3 Projeto em execução e coordenado por Edemar Rotta, aprovado no Edital FAPERGS 02/2014 – PqG, com 
vigência de 19/12/2014 a 19/12/2016. “Políticas sociais e desenvolvimento regional: o Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul na década de 2000”.
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p. 215). O atual município de Ijuí possui uma área territorial de 689,387 
km² e abrigava, em 2010, uma população estimada de 78.915 habitantes 
(IBGE, 2016).

O atual município de Santa Rosa possui uma área territorial de 489,798 
km² e abrigava, em 2010, uma população estimada de 68.587 habitantes 
(IBGE, 2016).

A recuperação histórica de algumas políticas de emprego, trabalho 
e renda contribuem para contextualizar e descortinar aspectos relevantes 
da tipologia das políticas públicas4. Para isso, serão evidenciadas algumas5 
políticas públicas na área do trabalho, identificadas por Rotta (2007, p. 
222-251) nos PPAs das cidades que foram objeto de pesquisa, durante o 
período compreendido entre 1991 e 2000.

No PPA que compreende o ano de 1991-93, os quatro municípios 
apresentam proposições de investimento direcionadas para qualificação 
dos servidores municipais e manifestaram uma preocupação com a gera-
ção de novos empregos, porém não consta nenhuma referência específica 
de políticas de emprego, trabalho e renda. Destacam-se os Município de 
Ijuí, apresentando uma preocupação em atrair novas empresas, e o Mu-
nicípio de Santa Rosa, apontando para uma necessidade de capacitar os 
trabalhadores e empresários.

No período de 1994-97, as prioridades mantêm-se quase as mesmas 
do período anterior, direcionadas aos servidores municipais, à geração 
de novos empregos e à atração de novas indústrias (Ijuí). O Município 
de Santa Rosa destaca-se apresentando uma preocupação com a preven-
ção de acidentes de trabalho, formação de mão de obra qualificada para 
a indústria, e incentivo à atividade industrial e redução do desemprego.

4 Segundo Rotta (2007, p. 222), dada à formatação diferenciada com que os planos se apresentavam em cada 
município, procedeu-se a organização das áreas e a redação das prioridades de forma a permitir uma visão clara 
da intenção expressa na proposta estabelecida, procurando manter, ao máximo, a redação original.

5 Em que pese o pesquisador apresentar um quadro sistematizado com todas as políticas relacionadas à área do 
trabalho, optamos por pinçar as principais políticas identificadas direitamente com a área do trabalho.
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Quatro anos à frente, no período que compreende os anos de 1998-2001, 
o painel não apresenta alterações em relação à direção das proposições 
contemplando os servidores municipais. Importante referência surge no 
PPA do Município de Ijuí, apresentando uma primeira perspectiva de in-
vestimento em políticas de emprego, trabalho e renda, quando apresenta 
uma proposta de criação de um cadastro permanente de empregados e 
uma secretaria especial de combate ao desemprego. O Município de San-
ta Rosa propõe investimentos na implantação de um centro de referência 
em saúde do trabalhador.

Após identificarmos algumas políticas dos municípios na área social, 
passamos à análise da sua execução orçamentária6, seguindo com base nos 
dados coletados por Rotta (2007, p. 255-268) em sua pesquisa nos muni-
cípios da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, procurando 
compreender qual a prioridade que as políticas públicas municipais de 
emprego, trabalho e renda possuem frente às demais.

No período que compreende os anos de 1991-93, chamou a atenção 
na execução orçamentária7 que apenas Santo Ângelo, com 0,8% em 1993, 
e Santa Rosa, com 1,69% em 1991, 1,02% em 1992, 2,08% em 1993, apre-
sentam um pequeno percentual de investimento na área do trabalho.

[…] A área de trabalho demonstra uma tendência que vai se manter 
ao longo da década, ou seja, a de ser a área de políticas sociais que 
recebe o menor montante de recursos investidos nos municípios 
pólo da região (ROTTA, 2007, p. 265).

No período de 1994-97, houve um aumento significativo de investimento 
na área do trabalho, direcionados por políticas de emprego, trabalho e ren-
da, com exceção do Município de Ijuí, que mesmo tendo proposto em seu 
PPA investimentos na área do trabalho, nada investiu, repetindo o período 

6 Percentual calculado sobre o total de investimento apurado nos balanços contábeis dos Municípios.
7 Salutar enfatizar, sem desrespeitar a atenta compreensão do leitor, que a partir deste momento, analisamos 

a execução orçamentária dos municípios objetos da pesquisa, pois em momento anterior analisávamos as 
proposições de execução, as previstas nos Planos Plurianuais de investimento.
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anterior. Os demais municípios fizeram os seguintes investimentos: Cruz Alta 
destaca-se com percentual médio de 5,36% de seu orçamento; Santa Rosa, 
1,22%, aproximadamente o mesmo percentual de investimento do período 
anterior; Santo Ângelo, diferente do período anterior, passa a investir todos 
os anos do período um percentual médio de 1,49% na área do trabalho.

Ao se verificar os acréscimos de investimentos mais significativos, 
destaca-se o caso de Santa Rosa, especialmente nas áreas de trabalho 
com 346,66% com maior índice se comparado as demais áreas [...] 
Esses aumentos expressivos demonstram uma valorização maior 
das políticas sociais nas dinâmicas de desenvolvimento local, o que, 
em grande parte, também está expresso nos Planos Plurianuais do 
período (ROTTA, 2007, p. 267).

No próximo período, que compreende os anos de 1998-2000, Ijuí man-
tém a tendência, não investindo na área do trabalho, mesmo sinalizando 
investimentos em seus PPAs. Cruz Alta é município que apresenta maior 
investimento, mantendo uma média de 4,20%, seguido de Santa Rosa, que 
mantém os investimentos na área do trabalho, com uma média de 1,60% 
do orçamento compreendido no período. E Santo Ângelo mantém o in-
vestimento, aproximando-se de uma média de 0,96%, apresentando uma 
redução comparado ao período anterior.

Chama a atenção o fato de que os investimentos diminuíram nos 
quatro municípios […] na área de trabalho (nessa última, o mu-
nicípio de Ijuí não diminuiu, pois não teve nenhum investimento 
apresentado em toda a série da década). Essa diminuição dos in-
vestimentos contrasta com o estabelecido nos Planos Plurianuais 
[…]. Para a área do trabalho, esse fato consolida a tendência cons-
tatada ao longo de toda a década, a inexistência de programas e 
ações para essa área de políticas sociais, especialmente nos seus 
Planos Plurianuais. Ao considerar-se a realidade de crise econô-
mica e necessidade de buscar alternativas, significa um equívoco a 
não priorização dessa área (ROTTA, 2007, p. 268).
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Ao final, buscando identificar o grau de prioridade das políticas de 
emprego, trabalho e renda, apresenta-se um comparativo entre três anos, 
período que corresponde às últimas três décadas (1991, 2000 e 2010). O 
comparativo é feito conforme a prioridade dada pela pesquisa às políticas 
sociais (ROTTA, 2007), com dados que vão compor o projeto “Políticas 
sociais e desenvolvimento regional: o Noroeste do estado do Rio Gran-
de do Sul na década de 2000”.8 Analisa-se o percentual de investimentos 
de cada área, com base no total investido nos anos de 1991, 2000 e 2010, 
destacando-se a área de trabalho.

O Quadro 1 apresenta o percentual de investimento das respectivas 
áreas sociais, comparado ao total de investimento retirado dos balanços 
contábeis dos municípios.

Quadro 1 – Percentual de investimentos nas áreas sociais – 1991, 2000 e 2010
Ano Município Educ. e 

Cultura
Habit. e 
Urb.

Assist. e 
Previd.

Trabalho Saúde Total Investimento

1991 Cruz Alta 32,79 59,33 7,88 0,00 0,00 R$ 15.205.737,97

1991 Ijuí 50,97 12,78 24,57 0,00 11,67 R$ 17.267.735,13

1991 Santa Rosa 47,58 11,83 20,18 2,29 18,11 R$ 20.350.556,98

1991 Santo Ângelo 47,01 28,27 19,14 0,00 5,58 R$ 20.029.466,89

2000 Cruz Alta 41,61 26,97 6,73 5,50 19,18 R$ 45.385.329,74

2000 Ijuí 46,08 8,19 17,22 0,00 28,5 R$ 58.587.233,83

2000 Santa Rosa 33,69 6,48 14,82 1,90 43,1 R$ 69.852.088,96

2000 Santo Ângelo 46,94 9,49 20,93 1,46 21,18 R$ 50.368.924,45

2010 Cruz Alta 43,19 10,81 11,24 0,02 34,74 R$ 61.060.811,86

2010 Ijuí 34,32 8,78 21,93 0,00 34,97 R$ 92.987.499,91

2010 Santa Rosa 35,71 3,72 12,61 1,21 46,76 R$ 97.682.753,74

2010 Santo Ângelo 38,23 18,02 19,22 0,00 24,53 R$ 90.814.489,16

Média 41,51 17,06 16,37 1,03 24,03

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

8 Projeto em execução e coordenado por Edemar Rotta, aprovado no Edital FAPERGS 02/2014 – PqG, com 
vigência de 19/12/2014 a 19/12/2016, intitulado Políticas sociais e desenvolvimento regional: o Noroeste do 
estado do Rio Grande do Sul na década de 2000.
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O crescimento dos investimentos é significativo nas cinco áreas sociais 
em praticamente todos os municípios. O município de Ijuí permanece, ao 
longo dos três períodos, sem nenhum investimento na área do trabalho, o 
que significa uma incoerência com relação ao estabelecido em seus Planos 
Plurianuais. Os maiores crescimentos do montante investido, em termos 
percentuais, ocorrem na área do trabalho, com um acréscimo de 876,95%; 
no entanto, é a área que apresenta os menores valores totais.

Ao analisar cada um dos municípios, nas cinco áreas de políticas so-
ciais, é possível identificar que, ao final dos três períodos, o menor per-
centual de investimento ocorre em políticas de emprego, trabalho e renda, 
contrastando com a real necessidade de investimento nessa área social.

[…] Essa falta de investimentos na política social de trabalho con-
trasta com a necessidade que existia, nessa mesma época, de buscar 
soluções para um ambiente de crise econômica e falta de empregos 
que a região vivia. Essa falta de investimentos pode estar relacionada 
com a concepção existente na região a respeito dessa política (ela 
ser de atribuição do governo federal) […] (ROTTA, 2007, p. 257).

O percentual de investimento médio total dos três períodos, nos qua-
tro municípios, é de 41,51% em Educação e Cultura, Saúde com cerca de 
24,03%, seguido de 17,06% em Habitação e Urbanismo, 16,37% em Assis-
tência e Previdência e, por fim, a área de trabalho com 1,03%.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A decisão de abordar o tema em destaque partiu da necessidade aca-
dêmica de compreender, partindo de uma visão de desenvolvimento e de 
políticas públicas, se na esfera municipal existem políticas públicas dire-
cionadas à área do trabalho. E compreender qual sua prioridade frente as 
demais áreas, uma vez que tais políticas geralmente são promovidas pela 
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União ou pelos estados, na busca pela promoção e/ou proteção do em-
prego e dos trabalhadores.

Ao final, foi possível concluir que alguns municípios têm se preocupa-
do com investimentos em políticas de emprego, trabalho e renda, todavia, 
são ainda muito incipientes no âmbito municipal, o que podemos notar 
a partir dos baixos investimentos nesse tipo de políticas, muito embora 
tenhamos verificado que tais políticas possuem papel importante no mer-
cado de trabalho dos municípios.
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1 INTRODUÇÃO

Na década de 2000 o país passou por mudanças socioeconômicas 
que proporcionaram crescimento econômico e distribuição de renda. 
Em especial, ressalta-se o papel do conjunto de políticas públicas dire-
cionadas à população mais pobre, que resultaram no aumento da renda 
per capitado trabalhador de US$ 8.430,00, em 1994, para US$ 11.150,00, 
em 2013, na redução da desigualdade, no qual o Índice de Gini passou de 
0,601, em 1995, para 0,530, em 2012, e a redução do número de pessoas 
extremamente pobres caiu de 22,4 milhões para 10 milhões nesse período 
(IPEADATA, 2016).

Para acelerar o crescimento econômico e ter recursos para aperfeiçoar 
as políticas sociais, o governo federal desonerou os investimentos, a pro-
dução e o consumo através da renúncia de receitas tributárias. Isso vem ao 
encontro da estratégia de desenvolvimento adotada no Brasil, baseada em 
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três frentes de expansão, na qual o país teria, através do consumo em mas-
sa, dos recursos naturais e da infraestrutura, os “motores do investimento”, 
capazes de impulsionar a economia brasileira (BIELSCHOWSKY, 2014).

Segundo Fonseca (2004), o crescimento econômico tem sido con-
sagrado como taxas positivas de crescimento do PIB, enquanto que de-
senvolvimento envolve melhoria dos indicadores sociais e consequente 
distribuição de renda. Esses dois conceitos, no entanto, não são antagô-
nicos, haja vista que ambos se opõem à estagnação, no sentido de que 
ocorrem quando a economia cresce, possibilitando à sociedade repro-
duzir-se. Portanto, os ganhos de produtividade associados a um quadro 
institucional adequado para que o desenvolvimento e a redistribuição 
ocorram conjuntamente seriam o caminho para alcançar-se um desen-
volvimento socialmente justo e equilibrado (FONSECA, 2004).

Muitos autores afirmam que durante a década de 2000, o contexto 
econômico mundial e as políticas públicas foram propícios para que ocor-
resse o desenvolvimento econômico e a distribuição de renda concomi-
tantemente. Portanto, este estudo se propõe a verificar como se compor-
tou a economia e o desenvolvimento dos municípios que fazem parte do 
COREDE Missões, Rio Grande do Sul (RS), diante das políticas desenvol-
vimentistas nacionais na década de 2000, tendo em vista a importância 
regional desse conselho, que planeja mecanismos de participação social, 
para coletivamente encaminhar demandas congregadas de municípios pe-
quenos, mas que contribuem substancialmente para o desenvolvimento 
do RS.Para isso, utilizaram-se os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e 
do Valor Adicionado Bruto (VAB) dos segmentos agropecuária, indústria, 
administração pública e serviços, no período de 2000 a 2010 (IBGE, 2016). 
Na sequência, foi analisado se as políticas desenvolvimentistas promove-
ram a distribuição de renda entre a população dos municípios através do 
Índice de Gini, do percentual da população pobre e em extrema pobreza 
e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), disponível 
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no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, nos anos de 2000 a 2010 
(ATLAS BRASIL, 2016), abarcando, assim, sua evolução no período.

1.1 Estado Desenvolvimentista

No caso brasileiro, as políticas desenvolvimentistas constituíram-se 
em prática efetiva a partir de 1930, embora haja experiências regionais 
anteriores, com João Pinheiro em Minas Gerais e Getúlio Vargas no Rio 
Grande do Sul. Na literatura, é comum a referência ao “Nacional-Desen-
volvimentismo” para designar o projeto varguista, mais nacionalista e 
com proposta de incorporação dos trabalhadores urbanos pela legislação 
trabalhista e previdenciária, e o “Desenvolvimentismo-Associado” ou 
“Internacionalizante” iniciado por Kubitschek e cuja consolidação teria 
ocorrido com os governos militares, após 1964.

Portanto, o conceito desenvolvimentista tem sua origem no processo 
histórico de superação a tendências de um Brasil marcado pela baixa pro-
dutividade, pelo desperdício de recursos, pela miséria, pelas disparidades 
regionais e pela dependência externa. Todavia, em um sentido mais amplo, 
o conceito propõe-se a captar um padrão de comportamento detectável à 
condução da ação estatal na esfera tecnológica, educacional, cultural e das 
políticas públicas. Em um sentido mais restrito, voltado à política econô-
mica, propõe-se um projeto de longo prazo, centrado na industrialização 
e na modernização do setor primário, implementado com auxílio de me-
didas governamentais voltadas a incentivar a substituição de importações 
e a diversificação da produção primária, com prioridade ao mercado in-
terno (FONSECA; CUNHA; BICHARA, 2013).

O livro intitulado Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento 
Político, de Hélio Jaguaribe, de 1962, é reconhecido como uma das pri-
meiras obras a tratar desse tema. A partir daí, autores como Bresser-Pe-
reira (1963) e Cardoso (1971) passaram a utilizá-lo; porém, foi na déca-
da de 70 que o termo teve seu uso difundido e vários autores buscaram 
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conceituá-lo, alguns sob uma perspectiva ideológica e outros teóricos 
(FONSECA, 2014). Com base nesses dois grupos, Fonseca (2013) elen-
cou três variáveis comuns que convergem para um núcleo do conceito de 
desenvolvimentismo: a existência de um projeto ou estratégia de nação; 
a intervenção consciente e determinada do Estado, a fim de viabilizar o 
projeto; e a industrialização como suporte ao crescimento econômico.

Sendo assim, a intervenção do Estado para o aumento da produtivi-
dade é o aspecto central da formulação de políticas desenvolvimentistas. 
Portanto, desenvolvimentismo é:

[...] a política econômica formulada e/ou executada, de forma de-
liberada, por governos (nacionais ou subnacionais) para, através 
do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança 
do setor industrial, transformar a sociedade com vistas a alcançar 
fins desejáveis, destacadamente a superação de seus problemas 
econômicos e sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema 
capitalista (FONSECA, 2014, p. 59).

O modelo desenvolvimentista brasileiro ancorou-se em quatro pila-
res: no crescimento econômico impulsionado por mais emprego, cresci-
mento real do salário-mínimo (de R$ 381,36, em dezembro de 2002, para 
R$ 692,27, em dezembro de 2013) e pela redistribuição de renda salarial; 
pela implantação de um conjunto de políticas sociais a fim de consolidar 
um Estado de bem-estar social; pela expansão do crédito, com queda das 
taxas de juros, ampliação dos empregos formais e aumento real dos sa-
lários; e um conjunto de investimentos públicos diretos e indiretos (por 
meio de financiamentos) em infraestrutura e logística (CALIXTRE; BIAN-
CARELLI; CINTRA, 2014).

Nesse sentido, desenvolvimentismo é quando no projeto nacional há 
a alocação de recursos para a transformação estrutural da economia, como 
ocorreu na década de 2000. Segundo Bielschowsky (2014), nessa década 
houve: crescimento com redistribuição de renda pela via do consumo 
de massa (Plano Plurianual 2004-2007); investimento em infraestrutura 
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(Programa de Aceleração do Crescimento); e inovação (Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior, Programa de Desenvolvimento Pro-
dutivo e Plano Brasil Maior).

A distribuição de renda por si só não está associada ao desenvolvi-
mentismo, pois, para que isso seja possível, ela precisaria estar associada a 
um projeto de industrialização e reestruturação produtiva em longo prazo 
(FONSECA, 2014). No Brasil, a distribuição de renda não se deu conco-
mitante com tal projeto, uma vez que a base do crescimento econômico 
estava na geração de empregos e no aumento dos salários. Por isso, Fon-
seca, Cunha e Bichara (2013) afirmam que, para que houvesse ocorrido 
desenvolvimentismo efetivamente, seria preciso um consenso da natureza 
e da profundidade da política econômica, a fim de induzir investimentos 
em áreas prioritárias, conjuntamente com “ação estatal nas demais esferas 
de abrangência – como educação, tecnologia, mercado de trabalho e polí-
ticas sociais, dentre outras – de forma a forjar um projeto com coerência 
interna entre fins, meios e instrumentos para viabilizá-los” (p. 424).

1.2 As três possíveis frentes de expansão da economia e o 
valor adicionado

De acordo com a estratégia de desenvolvimento adotada, o Brasil tem 
três frentes de expansão (consumo de massa, recursos naturais e infraes-
trutura) que precisam ser incrementadas através da inovação tecnológi-
ca e de encadeamentos produtivos locais (turbinadores), as quais seriam 
capazes de promover a expansão da economia em longo prazo (BIELS-
CHOWSKY, 2014).

O consumo em massa representa para o país rendimentos em escala 
devido à dimensão de seu mercado interno, bem como progresso técnico 
e aumento da produtividade providos das estruturas produtivas e empre-
sariais. Ademais, gera um círculo virtuoso: seu aumento provoca expansão 
dos investimentos, que, por sua vez, se traduz em aumento da produtividade 
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e competitividade, as quais geram, através do lucro, aumento de salários 
das famílias que se transformam em consumo, o qual provoca aumento 
dos investimentos (BIELSCHOWSKY, 2014). O consumo em massa se dá 
tanto para produtos como para serviços.

Os recursos naturais são em abundância no país, seja terra, água, sol 
ou energias (elétrica, petróleo, etanol), os quais têm potencial de afirmação 
tecnológica nas áreas de produção e inovação em longo prazo. Entretan-
to, para que esse potencial seja eficiente, é preciso que seja produzida no 
país parte das máquinas e insumos, bem como se agregue valor em toda 
cadeia alimentar (BIELSCHOWSKY, 2014).

Já os investimentos em infraestrutura resultam na criação de empre-
gos, geram externalidade ao setor privado e a toda a economia, por meio 
de efeitos de encadeamento e inovação transmitidos aos demais setores 
(BIELSCHOWSKY, 2014).

Em estudo recente, Bielschowski, Squeff e Vasconcelos (2014) anali-
saram empiricamente as principais tendências do investimento no Brasil 
na década de 2000, através da análise da Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF) e sua relação com a evolução do valor adicionado e dos coeficien-
tes de importação e exportação.

A FBCF é um indicador que mede o quanto as empresas aumentaram 
os seus bens de capital, que são os bens que geram outros bens. Através 
dele se identifica qual a capacidade de produção do país e se os empresá-
rios estão confiantes no futuro e se estão dispostos a investir (IPEA, 2016).

Dessa forma, quanto maior for a FBCF, maior é a capacidade de ge-
ração de Valor adicionado, que é o resultado da diferença entre os valores 
dos bens ou serviços após a transformação, durante o processo produtivo. 
É o que o agente econômico agrega de valor (MONTORO FILHO, 1992, 
apud PEREIRA, 2016).

Entre 2000 e 2008, o investimento da economia brasileira cresceu 
4,8%, enquanto que o valor adicionado cresceu apenas 3,2% em relação 
ao PIB. Segundo Bielschowski, Squeff e Vasconcelos (2014, p. 141), esse 
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aumento não se deu de forma homogênea no período, pois houve “declínio 
ou estagnação, nos anos de baixo crescimento (2000-2003); recuperação, 
junto com a economia (2003-2005); e forte expansão, bem superior ao 
crescimento do PIB, de 2005 a 2008”.

Com base no conceito de Valor Adicionado buscou-se analisar a di-
nâmica desta variável nos municípios do COREDE Missões.

1.3 COREDE Missões

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), criados 
oficialmente pela Lei nº 10.283, de 17 de outubro de 1994, têm como ob-
jetivo a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentá-
vel. Estão divididos em 28 conselhos, sendo que a região das Missões, do 
Noroeste do Rio Grande do Sul, integra o COREDE Missões, cuja locali-
zação encontra-se na Figura 1 (ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO 
GRANDE DO SUL, 2016).
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Figura 1 – Localização dos municípios que compõem o COREDE Missões

Fonte: FEE, 2016.

O COREDE Missões abarca 251.709 habitantes, distribuídos nos 25 
municípios que o compõem: Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Dezesseis 
de Novembro, Entre-ijuís, Eugênio de Castro, Garruchos, Giruá, Guara-
ni das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque 
Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Santo Antônio das Mis-
sões, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo 
das Missões, São Pedro do Butiá, Sete de Setembro, Ubiretama, Vitória 
das Missões (FEE, 2016).
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2 ANÁLISE DO DESEMPENHO DO COREDE MISSÕES 
NO PERÍODO DE 2000 A 2010

2.1 Análise do Valor Adicionado Bruto e do PIB do 
COREDE Missões

Para verificar como se comportou a economia e o desenvolvimento 
dos municípios que fazem parte do COREDE Missões frente às políticas 
desenvolvimentistas nacionais, na década de 2000, analisou-se a evolução 
do Produto Interno Bruto (PIB) e do Valor Adicionado Bruto (VAB) dos 
segmentos agropecuária, indústria, serviços e administração pública, no 
período de 2000 a 2010, cuja evolução se encontra no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Evolução do PIB e do VAB no COREDE Missões

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Verifica-se que no COREDE Missões o PIB cresceu em torno de 20% 
no período, quando houve crescimento constante até 2003, decrescimento 
entre 2003 e 2005, e após esse período se recuperou, principalmente entre 
2005 a 2008 e 2012 a 2013. O VAB Agropecuário, apesar de não obter a 
maior contribuição no PIB, comportou-se de maneira semelhante a ele, 
supondo-se que estão relacionados diretamente. Pode-se ainda verificar 
que entre os quatro segmentos analisados, é o VAB Serviços que possui 
maior participação no VAB Total; além disso, não apresentou quedas 
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significativas nos períodos de decrescimento do PIB (2003 a 2005), man-
tendo crescimento estável em virtude da compensação promovida pela 
indústria e administração pública.

O COREDE Missões encontra-se em dificuldades, pois possui baixo 
crescimento do VAB e do emprego, inclusive menores que o crescimento 
da média estadual, o que lhe caracteriza com pouca competitividade es-
pecializada, indicando que sua estrutura produtiva deva ser redirecionada 
para setores mais dinâmicos (RIO GRANDE DO SUL, 2006).

Sendo assim, políticas públicas de médio e longo prazo para os mu-
nicípios do COREDE Missões podem aumentar a participação do VAB 
Indústria e do VAB Administração Pública, para alavancar o VAB Serviços 
e garantir uma compensação de possíveis intempéries climáticas, nas quais 
o setor agropecuário é vulnerável, a fim de obter um crescimento estável.

Analisando separadamente o VAB Agropecuário apresentado no Grá-
fico 2, percebe-se que até o ano de 2003 houve expansão, com destaque 
para os anos de 2002-2003, quando houve crescimento acentuado; entre-
tanto, o período de 2003-2005 foi marcado por um declínio na mesma 
proporção do crescimento dos anos anteriores. Já no período de 2005 a 
2011, houve crescimento mais estável e contínuo; todavia, entre 2011-2012 
apresentou-se o maior declínio em proporção a todo o período analisado. 
Em contrapartida, no ano seguinte houve rápida recuperação, passando de 
R$ 600 milhões para quase R$ 1,8 bilhões. Dessa forma, o VAB Agrope-
cuário apresentou variações significativas no período, as quais implicaram 
diretamente no comportamento do PIB.

O Setor Agropecuário representa cerca de 36% do PIB do COREDE 
Missões e possui produção predominante e crescente de soja, trigo, milho 
e mandioca, embora com produtividade abaixo da apresentada no Estado. 
Também há a produção de produtos considerados dinâmicos, como erva-
-mate, linho, amendoim e frutas (RIO GRANDE DO SUL, 2006).
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Gráfico 2 – Evolução do VAB Agropecuário do COREDE Missões

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

No Gráfico 3 verificou-se primeiramente que, enquanto o VAB Agro-
pecuário passou de R$ 250 milhões, em 1999, para quase R$ 1,8 bilhões, 
em 2013, o VAB Industrial apresentou crescimento no período, porém em 
proporção bem menor, passando de aproximadamente R$ 150 milhões 
para R$ 600 milhões.

Gráfico 3 - Evolução do VAB Indústria do COREDE Missões

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Percebe-se que houve uma queda acentuada do VAB Indústria nos 
municípios de Santo Ângelo e Garruchos nos anos de 2009 e 2010. Em 
contrapartida, o município de Santo Antônio das Missões teve elevado 
crescimento do VAB Indústria no mesmo período; entretanto, como não 
é objetivo deste estudo compreender as causas que levaram à situação es-
pecífica desses municípios, cabe a trabalhos futuros investigá-las.

De acordo com o levantamento da Coordenação e Planejamento do 
Rio Grande do Sul, a indústria representa cerca de 10% do PIB do CO-
REDE, com indústrias de base agropecuária, como produtos de origem 
animal, óleos comestíveis e máquinas agrícolas. Há, ainda, produtos dinâ-
micos com alta taxa de crescimento nas áreas de tecnologias, siderúrgicos 
e químicos; entretanto, correspondem a apenas 4% do valor da produção 
regional do COREDE (RIO GRANDE DO SUL, 2006).

A seguir, analisou-se a evolução do VAB Administração Pública.

Gráfico 4 - Evolução do VAB Administração Púbica do COREDE Missões

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Ocorreu crescimento exponencial do VAB da Administração Públi-
ca, principalmente a partir de 2005, partindo de aproximadamente R$ 
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200 milhões, em 1999, para R$ 900 milhões em 2013, de modo geral em 
todos os municípios, como pode se verificar no Gráfico 4. Em especial no 
período de 2010 a 2013, os municípios que obtiveram as maiores partici-
pações no VAB Administração Pública foram Santo Antônio das Missões 
e São Miguel das Missões.

Por fim, no Gráfico 5 analisa-se a evolução do VAB Serviços, o qual 
se manteve em crescimento estável e contínuo no período. Constatou-se 
que ele foi influenciado diretamente pelos outros três setores da economia 
local, de modo a equilibrar o VAB Total. Importante destacar que o cres-
cimento no período foi de aproximadamente R$ 750 milhões, em 1999, 
para aproximadamente R$ 3,5 bilhões, representando 55,52% do PIB do 
COREDE Missões em 2013.

Gráfico 5 - Evolução do VAB Serviços do COREDE Missões

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Os municípios de Santo Antônio das Missões, São Miguel das Mis-
sões e Cerro Largo foram os que apresentaram maior crescimento do 
VAB Serviços ao longo do período analisado. Pode-se ainda verificar que 
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o reflexo do que aconteceu no VAB da Indústria nos municípios de Santo 
Ângelo e Santo Antônio das Missões refletiu diretamente no VAB Serviços, 
os quais são visíveis nos Gráficos 3 e 4. De acordo com o levantamento, 
o setor de serviços e comércio é a base da estrutura produtiva do CORE-
DE Missões, sendo responsável por 54% do PIB regional (RIO GRANDE 
DO SUL, 2006).

Os principais fatores que colaboraram para o baixo desempenho do 
COREDE Missões são apontados no levantamento da Coordenação e 
Planejamento do Rio Grande do Sul: mercados locais pobres, pequenos 
e distante dos demais; movimentos oscilatórios das culturas agrícolas 
empresariais; movimentos migratórios expulsores de populações quali-
ficadas; deficientes em infraestruturas; indicadores sociais médios; baixo 
empreendedorismo e atratividade; baixa geração de conhecimentos e ino-
vações; baixos investimentos públicos e dificuldade de governança; mes-
cla de potencialidades e restrições ambientais; e baixa governança (RIO 
GRANDE DO SUL, 2006).

2.2 Análise da distribuição de renda no período

A evolução dos valores do Valor Adicionado Bruto e Produto Inter-
no Bruto ocorridos na década de 2000 geraram a queda da desigualdade 
de renda na população da grande maioria dos municípios do COREDE 
Missões, como se verifica no Gráfico 6, que demonstra, através do Índi-
ce de Gini, a diminuição de concentração de renda ocorrida no período.

O Índice de Gini é um instrumento que mede a concentração de renda 
e aponta a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Numericamente, 
ele varia de zero a um, sendo que zero significa uma situação de igualda-
de e um de desigualdades, onde há concentração de renda por poucos.
Destacaram-se os municípios de São Miguel das Missões, Porto Xavier e 
Santo Antônio das Missões, que obtiveram a diferença no índice de 0,17, 
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0,16 e 0,15 respectivamente. Em contraponto, verificou-se que no muni-
cípio de São Pedro do Butiá o processo foi inverso, pois houve concentra-
ção de renda no período, passando o Índice de Gini de 0,44 para 0,46. Os 
municípios de Vitória das Missões, Garruchos e Dezesseis de Novembro 
quase não tiveram alterações, nos quais a diferença do índice variou de 
0,01; 0,02 e 0,02 respectivamente.

A queda da desigualdade de renda é importante, seja pela sua alte-
ração em si, seja pela sua contribuição no aumento do poder de compra 
das famílias de menor renda (DEDECCA, 2014). Bielschowski, Squeff e 
Vasconcelos (2014) corroboram essa informação ao afirmar que quanto 
melhor for a distribuição de renda, mais potente será a frente de expansão 
da economia do mercado interno de consumo em massa.

Em nível nacional, a queda nas desigualdades sociais se deu confor-
me o Índice de Gini de 0,60 em 1991, para 0,53 em 2012. Apesar dessa 
queda expressiva, Dedecca (2014) ressalta que o país ainda possui um 
patamar elevado de desigualdade e, por isso, necessita de mobilização 
política pública para alcançar níveis próximos aos dos países desenvol-
vidos, pois a queda da desigualdade da distribuição da renda não foi 
suficiente pra que houvesse uma mudança estrutural do padrão de con-
centração existente.
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Gráfico 6 – Índice de Gini dos municípios do COREDE Missões entre 2000 a 2010

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Ao analisarmos mais detalhadamente a distribuição de renda nos 
municípios do COREDE Missões (Gráfico 7), verifica-se que os percen-
tuais de população pobre e extremamente pobre tiveram grande redução 
no período. Os municípios de Pirapó e São Nicolau possuíam em 2000 
os maiores percentuais de população extremamente pobre e foram estes 
municípios que, em 2012, obtiveram as maiores quedas, correspondendo 
23,32% e 17,89%, respectivamente. Já o município de Salvador das Mis-
sões possuía em 2000 apenas 3,66%, reduzindo para 0% em 2010 sua po-
pulação no nível de extrema pobreza. Semelhantemente, os municípios de 
Cerro Largo, São Pedro do Butiá e Ubiretama possuíam em 2010 menos 
de 1% de sua população em extrema pobreza. Entretanto, em 2010, os 
municípios de Dezesseis de Novembro, Garruchos e Vitória das Missões 
ainda possuíam em torno de 10% de sua população em extrema pobreza, 
vivendo com menos de 1,25 dólar por dia.
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Com relação aos percentuais da população pobre, também houve 
redução, destacando-se os municípios de Pirapó, Ubiretama, Santo An-
tônio das Missões e Bossoroca, que obtiveram redução de quase 30% no 
período. Ressalta-se que, em 2010, os municípios de Pirapó, Vitória das 
Missões, Garruchos e São Nicolau possuíam em torno de 20% da popu-
lação em nível de pobreza.

Gráfico 7 – Percentuais de pobres e extremamente pobres nos municípios do 
COREDE Missões entre 2000 a 2010

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Entre os fatores que contribuíram para esse processo pode-se desta-
car que grande parte da distribuição de renda ocorrida no período se deu 
graças às políticas públicas de transferência de renda (Programa Bolsa 
Família) e de redução das taxas de desemprego, aliada ao bom desempe-
nho da economia e recomposição dos níveis de rendimentos do trabalho 
(valorização salarial) (DEDECCA, 2014).

A população do COREDE Missões é uma das mais baixas rendas per 
capita do Estado e isso pode estar contribuindo, junto com outros fatores, 
para o arrefecimento da economia regional (RIO GRANDE DO SUL, 2006).

Todavia, como as medidas convencionais da pobreza podem não dar 
conta de situações das quais a população esteja sendo privada, como esco-
laridade, acesso à água e esgoto, é que analisamos o IDHM no COREDE 
Missões. O IDHM é um índice adaptado do IDH Global aos municípios, 
criado pelo PNUD Brasil, o Ipea e a Fundação João Pinheiro. Sua metodo-
logia foi modificada em 2012 e considera as três dimensões: longevidade, 
educação e renda em nível municipal, a fim de avaliar o desenvolvimento 
destes. Sua medida varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, 
maior o desenvolvimento humano de um município (ATLAS BRASIL, 2016).

No Gráfico 8 verificamos que houve melhoria no IDHM de todos os 
municípios, destacando-se Sete de Setembro, Ubiretama e Guarani das 
Missões, que obtiveram os melhores desempenhos no período, sendo que 
em 2010 os municípios com melhor IDHM foram Santo Ângelo, Cerro 
Largo, São Pedro do Butiá e Salvador das Missões, correspondendo a 0,772, 
0,764, 0,763 e 0,753, respectivamente.
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Gráfico 8 – IDHM dos municípios do COREDE Missões entre 2000 a 2010

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Assim como no ranking dos municípios com maior percentual de 
pobreza e extrema pobreza, os municípios de São Nicolau, Dezesseis de 
Novembro, Vitória das Missões, Pirapó e Garruchos são os que possuem 
menores IDHM e, portanto, devem ter em suas políticas públicas priori-
zadas a melhoria da qualidade de vida de sua população.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A década de 2000 caracterizou-se por uma série de políticas públicas 
em nível nacional, que proporcionaram mudanças socioeconômicas com 
crescimento econômico e distribuição de renda, as quais foram caracteri-
zadas por alguns autores como sendo ações desenvolvimentistas. Ao ana-
lisarmos a trajetória do COREDE Missões na década de 2000, verificamos 
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que tais políticas em nível nacional não resultaram em alterações signi-
ficativas nas estruturas produtivas e econômicas desses municípios, nos 
quais o PIB permaneceu centrado no setor de Serviços.

O VAB indústria corresponde a apenas 10% do PIB do COREDE Mis-
sões, por isso, nas análises realizadas neste estudo, supõe-se que estímulos 
ao setor industrial não gerariam maior estabilidade ao PIB, em virtude de 
que ela não apresentou sazonalidade no período, comparado ao que ocor-
reu no VAB Agropecuária, que está relacionado às intempéries climáticas e 
à oscilação de preços dos produtos agrícolas. Além disso, o VAB Indústria 
interferiu diretamente no VAB Administração Pública, como observado 
nos municípios de Santo Ângelo e Santo Antônio das Missões.

O VAB Serviços é o que possuiu maior participação no PIB de todos 
os municípios do COREDE, além de ter apresentado crescimento estável 
e contínuo. O VAB Indústria, Agropecuária e de Administração Pública 
estiveram relacionados ao VAB Serviços, sendo que o comportamento de 
cada um refletiu no seu resultado.

Com relação às mudanças socioeconômicas do período, verificou-se 
que em todos os municípios houve redução das desigualdades de renda, dos 
percentuais de pobreza e extrema pobreza, bem como melhorias no IDHM. 
Há de ponderar-se que tais resultados foram diretamente influenciados 
pelas políticas distributivas realizadas pelo governo federal no período.

Este estudo preliminar permitiu supor que houve crescimento eco-
nômico, melhor distribuição de renda e melhorias nas condições de vida 
da população dos municípios do COREDE Missões, porém, reforça-se a 
necessidade de análise aprofundada em cada município, a fim de identifi-
car os fatores que contribuíram para a trajetória de cada um deles.
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