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RESUMO 

 
Tendo em vista que o comércio, em especial o ramo varejista, é um setor em expansão em São Miguel-RN 

desde 2004, este artigo busca estudar a sua dinâmica recente na economia local. Para tanto, além de pesquisas 

bibliográficas e documentais, também foi realizada uma pesquisa de campo através de entrevistas junto aos 

empresários do varejo, a fim de obter respostas ao objetivo proposto. Os resultados alcançados apontam que, 

impulsionado pelo crescimento da cidade, da população, da taxa de urbanização, cobertura de programas 

sociais e beneficiários da Previdência Rural, entre outros, o comércio varejista de São Miguel-RN tem 

experimentado ampliação e diversificação de vendas e receitas. O que por sua vez tem permitido ao setor 

realizar investimentos para abertura de novos empreendimentos, na modernização da infraestrutura, 

informatização/automação comercial, diversificação de produtos e serviços oferecidos, alteração na forma de 

exposição dos produtos, uso de estratégias de marketing, novas formas de comercialização, entre outras. Com 

base no exposto, este trabalho conclui que o comércio varejista micaelense iniciou ao seu modo, com suas 

particularidades e limites, seu processo de dinamização e reestruturação. 

Palavras-chave: dinâmica comercial varejista; reestruturação produtiva; São Miguel-RN. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As constantes transformações observadas nos diversos setores da economia ao longo do tempo 

estão relacionadas à evolução da sociedade que, na busca por maiores lucros e meios mais eficazes 

de produzir e comercializar, tem modificado as formas de organização e gestão do trabalho e da 

produção e alterado as relações trabalho-capital. Um exemplo claro foi o processo de reestruturação 

produtiva que teve início nos países capitalistas centrais na década de 1970, quando o agravamento 

da crise econômica mundial impôs às empresas aí instaladas a necessidade de flexibilizar seus 

processos e relações de trabalho, introduzir novas tecnologias, adotar métodos de controle de 

qualidade, diversificar a produção e a utilizar uma força de trabalho polivalente, a fim de reduzir os 

preços finais dos produtos comercializados e torná-los mais competitivos.  

mailto:joselqueiroz@hotmail.com
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Impulsionado pelo avanço das políticas neoliberais, esse processo logo se irradiou para as 

economias periféricas. Especialmente sobre a economia brasileira, Alves (2005) e Castro (2001) 

destacam que a reestruturação produtiva deve ser vista em duas etapas: entre 1989 e 1994 

caracterizou-se pela introdução de novas formas de organização e gestão, com o aparecimento das 

contratações e remuneração flexíveis, busca pelo trabalhador polivalente, enxugamento dos quadros 

de funcionários, dos catálogos de vendas, fechamento de instalações não eficientes e adoção de 

técnicas de controle de qualidade; e, posteriormente, a partir da estabilização promovida pelo Plano 

Real em meados de 1994, acrescentou-se o uso de novos insumos e equipamentos e 

modernização/diversificação das linhas de produção. Como consequência, verificou-se uma 

relocação setorial do emprego em favor do setor terciário (sobretudo nos ramos mais tradicionais, 

como o comércio), que se apresentou como alternativa de ocupação para parte dos desempregados 

pelo secundário, que viu sua capacidade de gerar emprego cair devido às inovações aí introduzidas.   

Ainda cabe destacar que, apesar de num primeiro momento o setor comercial (em especial, o 

ramo varejista) ter se desenvolvido como alternativa de emprego para os desempregados pela 

indústria, o acirramento da concorrência ocasionado pela abertura econômica também o obrigou a 

iniciar o seu processo de reestruturação na busca por maior eficiência. As principais características 

desse processo foram: redefinição de lojas ou serviços ofertados, ampliação das atividades 

tradicionais e empreendimento de novas, fechamento de lojas pouco eficientes, informatização, 

diversificação dos produtos, adequação aos novos perfis de endividamento, aumento da oferta de 

importados (SANTOS; COSTA; CARVALHO, 1996). 

Essas estratégias de reestruturação comercial foram continuadas na década de 2000, que 

associadas ao aumento do consumo das famílias (em decorrência da elevação da renda, do nível de 

crédito e redução nas taxas de juros), contribuíram para que este setor se tornasse um dos mais 

dinâmicos da economia brasileira. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do 

Trabalho e do Emprego (RAIS/MTE, 2015) apontam, para o período de 2004 a 2014, um crescimento 

médio de 7,41% a.a. no estoque de emprego formal gerado pelo comércio, acima da média nacional, 

que foi de 5,78 % a.a. 

Não distante deste contexto está o município de São Miguel-RN que, no período de 2004 a 

2014, apresentou notável dinamismo em sua atividade comercial1, motivado pelas mudanças tecno-

                                                           
1 Conforme a RAIS/MTE (2015), entre 2004 e 2014, os volumes de emprego e de estabelecimentos formais no comércio 

varejista de São Miguel-RN cresceram, respectivamente, 334,85% e 157,14%. Taxas superiores as apresentada pela 

economia local como um todo, que viu seus estoques de empregos e de estabelecimentos aumentarem em 53,04% e 
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organizacionais introduzidas nos estabelecimentos e vasta cobertura de programas de transferência 

de renda, os quais contribuem para elevar a renda dos consumidores e impulsionar as vendas.  

Nesse sentido, reconhecendo a expansão apresentada por este setor e sua importância na 

geração de emprego, renda e receitas para economia micaelense, o presente artigo tem como objetivo 

entender com mais detalhes como tem se dado/caracterizado essa dinâmica. Para tanto, considera 

como período de estudo os anos que vão de 2004 a 2014, em virtude de que foi neste período que o 

processo de reestruturação se fez mais presente e as políticas de transferência de renda tiveram maior 

impacto, levando o comércio varejista a ganhar mais notoriedade na economia local.  

Com a finalidade de melhor organizar essa discussão, esse estudo está dividido em seis seções, 

a contar com esta introdução. A segunda apresenta uma breve revisão da literatura sobre o tema 

proposto; a terceira aborda a metodologia da pesquisa; a quarta discute os resultados alcançados, a 

qual vem seguida das conclusões (quinta seção) e referências (sexta seção). 

 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DINÂMICA E REESTRUTUTAÇÃO DO 

COMÉRCIO VAREJISTA NO BRASIL NAS DÉCADAS DE 1990 E 2000 

 

Segundo Pochmann (2002), os processos de reestruturação das empresas ocorrem desde a 

Primeira Revolução Industrial, que teve sua maturação entre o fim do século XVIII e início do século 

XIX, embora as transformações na base produtiva fossem simples e as alterações no padrão de uso e 

remuneração da força de trabalho se concentrassem no setor secundário. Ainda para este autor, nas 

duas últimas décadas do século XIX surgiu a Segunda Revolução Industrial, caracterizada por maior 

complexidade tecnológica e produtiva, acarretando profundas modificações nos setores da economia, 

com a indústria e serviços gerando muitos empregos, embora insuficientes para absorver toda a mão 

de obra expulsa do campo, devido a destinação das terras para pecuária. 

Nos anos de 1970, com o agravamento da crise econômica nos países capitalistas centrais, os 

organismos multilaterais se tornaram incapazes de coordenar as políticas macroeconômicas, dando 

lugar a uma nova revolução industrial, que tem como partes fundamentais o retorno das ideais 

neoliberais na condução da política econômica de boa parte dos países capitalistas, o acirramento da 

concorrência internacional e um novo processo de reestruturação das empresas. 

                                                           
140,38%. Ao crescer acima da média, este setor ampliou sua participação no número de estabelecimento e empregos 

formais existente na economia micaelense: em 2004, o comércio respondia por 67,31% dos estabelecimentos e por 8,93% 

do emprego; em 2014, esses percentuais se elevaram para 72% e 25,38%. 
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As principais características desse processo de reestruturação capitalista relacionam-se a 

busca por ganhos de produtividade, de competitividade e a redução dos custos com mão de obra, 

através dos novos investimentos em tecnologias, racionalização das técnicas de produção e gestão de 

recursos humanos, diversificação da produção, introdução das centrais de controle de qualidade e 

flexibilização das relações de trabalho (HARVEY, 2012; POCHMANN, 2002). 

Especificamente sobre o caso brasileiro, Almeida (1997), Alves (2005), Castro (2001), 

Santos; Costa; Carvalho (1996) e Santos; Gimenez (1999) afirmam que esse processo começou a dar 

seus primeiros passos no final da década de 1980 e intensificou-se no início dos anos de 1990, quando 

a desregulamentação dos mercados e a abertura econômica empreendidas pelo governo federal (com 

a justificativa de promover a estabilidade monetária e retomar o crescimento econômico), expuseram 

a economia brasileira à concorrência internacional, exigindo que as empresas se reestruturassem.  

Apesar de ter sido liderado pelo setor industrial, o processo de reestruturação logo atingiu 

outros setores, dentre os quais está o comércio varejista, uma vez que o acirramento da concorrência 

obrigou as empresas deste setor a buscarem maior competitividade em meio a um mercado cada vez 

mais restrito, seja através da adequação dos preços ao padrão internacional ou através da garantia de 

maior qualidade dos produtos ofertados e no atendimento prestado aos clientes.  

Em virtude do processo de abertura comercial, ocorreu a entrada de participantes externos no 

comércio varejista brasileiro – como a gigante norte-americana Walmart e a holandesa Royal Ahold, 

ambas em 1995, entre outras –, o que também é apontada por Santos; Gimenez (1999) como outro 

fator responsável pelo processo de reestruturação deste setor, já que possibilitou a introdução de 

novos conceitos e estratégias que visavam elevar sua eficiência operacional e financeira.  

No primeiro momento, as estratégias adotadas concentraram-se mais na eficiência em termos 

de estrutura de custos, preços, qualidade no atendimento e nos serviços oferecidos, e menos em 

sortimento de produtos. Acresce ainda que os conceitos de fidelização de clientes, relação 

custo/benefício da compra, conhecimento do público alvo e área de influência passaram a ser 

fundamentais aos varejistas (SANTOS; COSTA; CAVALHO, 1996). 

Com a estabilização promovida pelo Plano Real, o setor passou a buscar maior eficiência, 

recuperar parcela de mercado e a disputar o atendimento dos consumidores das classes C, D e E (que 

tinham grande demanda reprimida, tanto por alimentos quanto por bens duráveis), através da 

redefinição de lojas ou serviços oferecidos, ampliação das atividades tradicionais e/ou empreendendo 

novas (SANTOS; COSTA; CAVALHO, 1996). 
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Além destas, Almeida (1997), o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE, 2008) e Santos; Gimenez (1999) destacam outras ações/estratégias que 

caracterizaram a reestruturação do comércio varejista nesse período: fechamento de lojas pouco 

rentáveis; mudanças na gestão dos recursos humanos e nas relações de trabalho (com introdução dos 

contratos por tempo determinado, flexibilização das remunerações como, por exemplo, o pagamento 

de comissões por vendas, terceirização de tarefas secundárias e o aparecimento do trabalhador de 

meio período); busca por um trabalhador polivalente; introdução da gestão profissionalizada nas 

empresas em detrimento à administração familiar até então dominante; modificações em termos de 

estrutura física, layout e na disposição das mercadorias; informatização/automação comercial; 

diversificação das mercadorias ofertadas e das formas de pagamento aceitas; variação nos serviços 

prestados no estabelecimento; alterações no mix de vendas baseado no conhecimento do cliente final; 

adequação do perfil de endividamento (com a expansão do prazo para o pagamento e redução das 

exigências para liberação do crédito); busca por produtos de maior giro; maior oferta de produtos 

importados; aumento das vendas da linha de bens duráveis e semiduráveis; busca por maior 

capitalização; abertura do comércio aos domingos e feriados; e troca de controle das principais redes 

nacionais, que passam a ser comandadas pelo capital externo. 

Tais medidas foram fundamentais para alavancar as vendas desse setor e, consequentemente, 

atrair novos investimentos, o que contribuiu para ampliar as vagas de emprego aí existentes, parte das 

quais foram ocupadas por trabalhadores antes vinculados à indústria. Dados da RAIS/MTE (2015) 

mostram que, enquanto o estoque de emprego formal industrial caiu 15,28% entre os anos de 1990 e 

1999, o comercial apresentou uma expansão de 32,18%, acima da média, que foi de 16,5%. Como 

resultado, a indústria, que em 1990 respondia por 27,59% do emprego formal existente no país, 

reduziu sua participação para 20,06% em 1999; enquanto o comércio viu o seu percentual sair de 

13,89% em 1990 para 15,79% em 1999.  

Assim como ocorreu ao longo da década de 1990, também nos anos 2000 o comércio 

continuou se dinamizando e contribuindo para gerar emprego formal acima da média nacional. 

Segundo a RAIS/MTE (2015), entre 2000 e 2014 os postos de trabalho neste setor cresceram 128,8% 

contra 89,01% da economia como um todo; em consequência, o mesmo seguiu ganhando participação 

no total de emprego formal nacional – em 2000 a participação era de 16,21% e em 2014 chegou a 

19,62%.  
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De acordo com a Deloitte (2009a), DIEESE (2008) e Pochmann (2010), esse dinamismo 

alcançado pelo comércio na década de 2000 está associado a fatores como: a ampliação do consumo 

das famílias (principalmente aquelas de baixa renda), por meio da valorização consistente do salário 

mínimo, das transferências de renda aos segmentos da base da pirâmide social, da ampliação do 

crédito para pessoas físicas e da recuperação do mercado de trabalho; redução na taxa de juros e 

ampliação do crédito para pessoa jurídica; e, por fim, a continuidade do processo de reestruturação 

iniciado nos anos de 1990. 

A respeito do processo de reestruturação comercial em curso nos anos 2000, a Deloitte (2009a) 

e o DIEESE (2008) destacam como principais ações adotadas na busca de maior competitividade, 

mais eficiência operacional e financeira, modernização do setor e melhoria na gestão, as seguintes: 

alinhamento às transformações globais; renovação de conceitos e estratégias; busca por maior 

profissionalização; formação de grupos de negócios e redes; difusão das franquias; treinamento e 

retenção de pessoal; novos investimentos em informatização e automação comercial; definição e 

reformulação da imagem e do marketing; expansão e diversificação dos meios e prazos de 

pagamentos aceitos; ampliação nas políticas de crédito por parte das empresas; expansão e 

disseminação de marcas próprias; intensificação da operação de vendas através de canais alternativos 

como telemarketing, e-commerce, TV shop, catálogos, redes sociais, entre outros. 

Outra característica desse processo são as mudanças no foco de atuação e de atendimento de 

algumas empresas (como é o caso dos super e hipermercados, ramos farmacêuticos e da construção) 

que, visando ampliar seus mercados regionais, têm se dedicado às fusões e aquisições, através da 

compra de redes de porte médio e lojas populares com presença de grande número de varejistas, como 

também trabalhado com bandeiras diferentes para atender públicos específicos, caracterizando a 

consolidação do setor (DELOITTE, 2009a). 

Levando a discussão para o âmbito regional, merece destaque o Nordeste que, na década de 

2000, apresentou expansão em todos os ramos do comércio varejista. Segundo Araújo (2013) e a 

Deloitte (2009b), a atração de grandes investimentos para o setor, o aumento dos empréstimos a 

pessoas físicas acima da média nacional, elevação do emprego e renda e expansão dos programas 

sociais na região – como o Programa Bolsa Família (PBF), que concentrou aí 55% dos recursos 

liberados na década – podem ajudar a explicar o crescimento médio de 4,9% a.a. no Produto Interno 

Bruto (PIB) do comércio regional, acima do nacional, que foi 4,4% a.a, no período em foco.   
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Entre os estados nordestinos, chama-se a atenção para o Rio Grande do Norte que, de acordo 

com dados da Pesquisa Mensal do Comércio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(PMC/IBGE, 2012), desponta-se como um dos principais da região no quesito volume de vendas do 

varejo, ao apresentar uma taxa de variação de 6,1% entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, 

ficando, inclusive, acima da média nacional (5,0%). Não por acaso, a expansão do emprego no 

comércio desse estado foi mais intensa do que a observada no país, nos anos 2000.  

Seguindo a tendência observada no país, região e estado no qual está inserido, o município de 

São Miguel-RN também viu o seu comércio se expandir, sobretudo a partir de 2004, quando o 

município passou a receber somas consideráveis do PBF, ampliou o número de beneficiários da 

Previdência Rural e o processo de reestruturação ganhou forma.  

Descrever com detalhes como se deu esse processo de dinamização e reestruturação do varejo 

micaelense, no período de 2004 a 2014, é objeto de discussão da quarta seção. Antes, apresenta-se a 

terceira seção que aborda a metodologia empregada na pesquisa. 

  

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de fornecer a fundamentação 

teórico-metodológica necessária à compreensão da temática proposta, baseando-se em autores como: 

Alves (2005), Castro (2001), Deloitte (2009a, 2009b), Pochmann (2002, 2010), Santos; Costa; 

Carvalho (1996) e Santos; Gimenez (1999). Paralelamente, foi efetuada uma pesquisa documental, 

através da utilização de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) e Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento 

e Orçamento, do Município de São Miguel-RN. 

Também foi realizada, no período de 18 de novembro a 26 de dezembro de 2014, uma 

pesquisa de campo, mediante visitas sistemáticas aos estabelecimentos comerciais de São 

Miguel/RN, bem como, a aplicação de entrevistas junto aos comerciantes, onde foi possível coletar 

dados primários que possibilitaram a descrição da dinâmica recente do comércio varejista local. 

Em relação à entrevista, a mesma foi estruturada em duas partes. A primeira fez uma 

caracterização geral da empresa, abordando variáveis como: ramo de atuação; tempo de 

funcionamento do estabelecimento; vendas; faturamento; receita tributária paga aos cofres públicos; 
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lucros; emprego. A segunda aborda variáveis que caracterizam o processo de reestruturação 

comercial, tais como: informatização; diversificação das formas de pagamento aceitas, dos produtos 

e serviços ofertados; formas de exposição e comercialização das mercadorias; participação em redes; 

profissionalização da gestão; estratégias de marketing e fidelização do cliente; formas de contratação 

e remuneração da mão de obra, perfil do trabalhador requerido.    

Quanto ao número de unidades pesquisadas, cabe destacar que, conforme levantamento 

realizado junto à Prefeitura Municipal de São Miguel-RN, verificou-se que, em 2014 existiam cerca 

de 426 estabelecimentos comerciais cadastrados como pessoa jurídica no município, inviabilizando 

pesquisar o universo em virtude do fator tempo. Desta forma, optou-se por utilizar uma amostra não 

probabilística, do tipo intencional, considerada por Marconi; Lakatos (2008) o tipo mais comum, 

onde o pesquisador se interessa pela opinião de determinados sujeitos da população, e estes são 

escolhidos, ao entender do pesquisador, pela propriedade de influenciar as demais pessoas, através 

de suas palavras, atos ou atuações. 

Neste sentido, a amostra da pesquisa foi formada pelos estabelecimentos com maior 

representatividade e capacidade de influência na estrutura comercial, pelo seu tamanho, quantidade 

de clientes que o frequentam, diversidade de produtos e serviços ofertados, faturamento e número de 

pessoas ocupadas. Por meio de um levantamento realizado através de visitas às empresas comerciais 

existentes na cidade foi possível identificar 78 unidades aptas a compor a amostra, entretendo, em 

apenas 75,64% destas (o que equivale a 59 estabelecimentos) os donos ou gerentes se dispuseram a 

responder a entrevista. Os ramos de atuação das empresas pesquisadas foram: alimentos e bebidas; 

padarias; medicamentos e perfumaria; óticas; tecidos, vestuário e calçados; móveis e 

eletrodomésticos; material para escritório e informática; papelaria; outros artigos de uso doméstico; 

artigos para agricultura; material para construção civil; postos de combustíveis.  

A análise dos dados coletados nas entrevistas foi feita com o uso de todo material obtido 

durante a pesquisa, de forma descritiva e conferindo ênfase aos aspectos quali-quantitativos para a 

comprovação do raciocínio, o que é objeto de discussão da próxima seção.   

 

4 A EXPANSÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA EM SÃO MIGUEL-RN  

 

O município de São Miguel-RN está localizado na mesorregião do Oeste Potiguar e na 

microrregião da Serra de São Miguel, a uma distância a oeste de 444 Km da capital, Natal. Limita-se 
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ao norte com Doutor Severiano e o estado do Ceará; Venha-Ver e Coronal João Pessoa ao sul; 

Encanto, Coronel João Pessoa e Doutor Severiano ao leste; e o Ceará ao oeste (IBGE, 2015). 

Ainda segundo o IBGE (2015) o município possui uma área territorial de 171,691 Km² e 

contou, em 2010, com uma população de 22.157 habitantes, predominantemente urbana, dado que, 

14.500 pessoas residiam na cidade, o equivalente a 65,4% da população, enquanto apenas 7.657 

pessoas moravam na zona rural, ou seja, 34,6% do total. 

Em relação à base econômica, a mesma está fortemente concentrada no setor terciário, o que 

pode ser verificado por sua expressiva participação no PIB municipal, representando 76,22% já no 

ano de 2004. Percentual esse que se eleva para 81,51% em 2014, quando este setor viu o valor por 

ele adicionado crescer em proporção acima da média, a exemplo do ocorrido na economia nacional. 

Já os setores primário e secundário possuem menor participação na formação de riquezas no 

município, representando juntos 10,89% do produto aí gerado no último ano considerado, enquanto 

os outros 7,6% ficaram a cargo dos impostos líquidos de subsídio (IBGE, 2015). 

Um olhar detalhado nos dados do PIB divulgados pelo IBGE (2015) sugere que entre os 

responsáveis por este bom desempenho apresentado pelo setor terciário está o comércio que, no 

período em questão (2004-2014), passou por uma notável dinamização e reestruturação, com 

expansão nas vendas, lucros e receitas, o que atraiu novos investimentos e abiu vagas de trabalho, 

ampliando, assim, a capacidade dessa atividade em gerar riquezas. Prova disso é que, enquanto os 

serviços de administração pública – que respondiam por 53,53% do PIB do município em 2004 – 

apresentaram um crescimento de 210,99% no produto aí gerado nesses 10 anos, abaixo da média da 

economia local (que foi de 234,81%), os demais serviços, que tem no segmento comercial seu 

principal expoente, cresceu 369,20%, ampliando sua participação no PIB micaelense, que saiu de 

22,68% em 2004 para 31,79% em 2014 (para esse último ano, a participação dos serviços de 

administração pública foi de 49,72%, abaixo do observado nos demais municípios da microrregião 

da Serra de São Miguel-RN).   

Entre os fatores que têm contribuído para essa dinâmica recente alcançada pelo comércio 

varejista de São Miguel-RN, foi possível, durante as entrevistas realizadas com os comerciantes, 

identificar os seguintes: uma vasta cobertura de programas sociais, como o PBF2; um número 

                                                           
2 Segundo informações coletadas junto ao MDS (2013), em 2013 esse programa injetou mais de R$ 9 milhões na economia 

micaelense. 
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considerável de beneficiários da Previdência Rural3; o crescimento populacional e da taxa de 

urbanização; o crescimento da cidade; expansão do crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas; a 

diversificação das políticas de crédito das empresas; mudança nos hábitos de consumo das pessoas e 

o processo de reestruturação em curso em boa parte dos estabelecimentos vinculados a esse setor (que 

é, ao mesmo tempo, causa e característica dessa dinamização). 

Visando entender com mais profundidade como tem se caracterizado a dinâmica apresentada 

pelo comércio varejista micaelense, nos próximos parágrafos serão apresentados os resultados da 

pesquisa de campo realizada junto aos comerciantes, além de dados coletados junto à Secretaria de 

Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento, da Prefeitura Municipal de São Miguel-RN. 

Com base no que foi abordado na segunda seção, uma das principais variáveis que 

caracterizam a dinâmica comercial são os novos investimentos realizados no setor. Tal fato é 

realidade em São Miguel-RN, já que, como mostra o Gráfico 01 (que traz o tempo de existência das 

empresas varejistas), ao longo do período de estudo (2004-2014) observou-se o surgimento de 

54,23% dos estabelecimentos pesquisadas, percentual que compreende os empreendimentos com até 

10 anos de funcionamento. Chame-se a atenção para o fato de, mesmo experimentando a entrada de 

tantas lojas, o varejo micaelense atraiu novos participantes no ano em que a pesquisa foi realizada, já 

que 02 empresas (3,39%) possuíam menos de 12 meses de existência. 

 

Gráfico 01: Tempo de existência das empresas comerciais – São Miguel-RN (2014) 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 

                                                           
3 Dados do INSS (2015) mostram que em dezembro de 2014 havia 6.830 beneficiários da Previdência Rural em São 

Miguel-RN, os quais receberam um montante de aproximadamente R$ 4,9 milhões só no mês de dezembro. 
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Por sua vez, o surgimento de novos investimentos no setor contribuiu para diversificar a 

estrutura comercial do município e aumentar o leque de mercadorias à disposição do consumidor. Foi 

nos anos compreendidos entre 2004 e 2014 que se observou o aparecimento de lojas de material para 

escritório e informática, revendedoras de aparelhos celulares e acessórios, além de novas lojas de 

produtos alimentícios e bebidas, padarias, farmácias, óticas, artigos de vestuários, móveis e 

eletrodomésticos, papelarias, material para construção, artigos agrícolas e de uso veterinário e de 

combustíveis e lubrificantes. 

Quanto ao porte dos estabelecimentos, a pesquisa constatou que, a exemplo do comércio 

varejista nacional, o referido setor no município de São Miguel-RN é em sua maioria composto por 

micro e pequenas empresas (MPEs). Dos 59 estabelecimentos, 98,31% são MPEs, e 1,69% não tem 

registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).  

Em relação à variável vendas, 91,35% dos comerciantes entrevistados afirmaram que ao longo 

do período de 2004 a 2014, em virtude de uma série de fatores já elencados, estas têm se ampliado. 

Mesmo diante da dificuldade em estimar o percentual de crescimento, foi possível extrair alguns 

valores, que variam de 5% a 400%. No que se refere à ampliação do faturamento o resultado se 

mostrou semelhante ao verificado com as vendas, refletindo o dinamismo alcançado pelo comércio 

varejista micaelense no período considerado.  

O Gráfico 02 apresenta a receita bruta auferida pelas empresas pesquisadas em 2014. 

 

Gráfico 02: Receita bruta anual dos estabelecimentos do comércio varejista – São Miguel-RN 

(2014) 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 
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O Gráfico 02 mostra que quase 51% dos estabelecimentos entrevistados possuíam uma receita 

anual de até R$ 300.000,00 e nenhum ultrapassou R$ 3.500.000,00, comprovando a predominância 

de MPEs no comércio varejista local. Já que, como indica a Lei Nº 139/2011, são consideradas 

microempresas aquelas que têm receita anual de até R$ 360.000,00; e as empresas de pequeno porte 

devem ter receitas anuais superiores a R$ 360.000,00 e inferiores a R$ 3.600.000,00. 

A pesquisa também mostrou que o processo de dinamização pelo qual vem passado o 

comércio varejista de São Miguel-RN, ao estimular a expansão nas vendas e no faturamento das 

empresas e o surgimento de novos empreendimentos comerciais, tem contribuído para geração de 

receita tributária, como poder ser melhor visualizado no Gráfico 03. 

 

Gráfico 03: Impostos pagos pelas empresas do comércio varejista – São Miguel-RN (2014) 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 
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número de empresas atuantes no referido setor e do processo de formalização de algumas antes 

informais. A Tabela 01 registra a arrecadação referente à taxa de licença para cada ano do período 

considerado. 

Tabela 01: Arrecadação referente à taxa de licença para funcionamento de empresa comercial 

– São Miguel-RN (2008-2014) 

Ano Taxas Arrecadadas (em R$) Taxa de Crescimento (em %) 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

9.156,05 

15.019,84 

25.735,16 

71.001,90 

79.707,90 

98.607,70 

100.727,05 

- 

64,04 

71,34 

175,89 

12,26 

23,71 

2,15 
Fonte: Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento, do Município de São Miguel-RN (jan./2015). 

Elaboração própria. 

As informações aqui expostas põem em evidência a dinamização alcançada pelo comércio 

varejista de São Miguel-RN no período de 2004 a 2014. Sendo essa amplamente confirmada pelos 

representantes de setor, pois ao serem questionados se haviam percebido alguma mudança na 

estrutura ou dinâmica do setor, em termos de crescimento e modernização, as respostas se mostraram 

em sua maioria positivas, o que os tem motivado a reaplicar parte dos seus lucros, seja dentro do 

próprio comércio e/ou em outros ramos de atividade. 

A este respeito, a pesquisa mostrou que 98% dos comerciantes (58 entrevistados) afirmaram 

reinvestir no próprio comércio parte do lucro obtido. Destacando-se que, dentre as empresas que 

reaplicam seus lucros, 46,55% reinvestem até 40%; 27,59% retornam para o estabelecimento entre 

41% e 60% dos lucros obtidos e os outros 25,86% acima dessa faixa percentual. Estes investimentos 

concentraram-se principalmente em informatização, aquisição de equipamentos, 

ampliação/modernização da infraestrutura e aumento dos produtos e serviços oferecidos4. 

Por seu turno, essa maior preocupação dos empresários em ampliar os seus negócios, 

associada ao aumento das vendas e o aparecimento de novos estabelecimentos, abriu espaço para 

expansão das vagas de emprego ofertadas pelo segmento varejista, informação corroborada por 

96,61% dos entrevistados, que declararam ter elevado ou pelo menos mantido estável o número de 

seus empregados no período que se estende de 2004 a 2014.  

                                                           
4 Ainda se verificou que 37,29% dos comerciantes (22 entrevistados) investem em outros setores ou ramos de atividade. 

Desse percentual, a maior parte se concentra no setor imobiliário e de construção civil. 
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Tal desempenho foi fundamental para que o segmento varejista se despontasse como um dos 

principais absorvedores de mão de obra em São Miguel-RN. Em dezembro de 2014, os 59 

estabelecimentos pesquisados ocupavam 362 pessoas (média de 6,1 ocupados por empresa), número 

esse que tende a aumentar se fossem consideradas as 426 empresas comerciais aí existentes. 

Somado a isso, cabe ressaltar que, além do que já foi abordado acerca do crescimento 

apresentado pelo comércio varejista micaelense no período estudado, outra variável que merece 

destaque é o processo de reestruturação em curso na maioria dos estabelecimentos pesquisados, sendo 

este, ao mesmo tempo causa e característica dessa dinâmica. O subtópico a seguir apresenta como 

tem se dado a introdução de mudanças tecno-organizacionais no varejo local, a fim de se adequar ao 

que vem ocorrendo em âmbito nacional.  

 

4.1 O processo de reestruturação tecno-organizacional do comércio varejista: particularidades 

de São Miguel-RN 

 

Conforme discutido na segunda seção, entre as varáveis de maior representatividade do 

processo de reestruturação comercial está a informatização do setor, o que já pode ser visto em São 

Miguel-RN, pois, como mostra a Tabela 02 (que traz informações sobre a automação do varejo local), 

95% das empresas pesquisadas declararam fazer uso de alguma tecnologia, com destaque para 

computadores, software de informatização/automação comercial e máquinas para aceite de cartão de 

crédito, veja: 

 

Tabela 02: Equipamentos ou serviços de informatização/automação comercial usados no 

comércio varejista – São Miguel-RN (2014) 

Equipamento ou Serviço de Informatização/Automação 

Comercial 

Quantidade de 

Empresas   
Percentual (%)* 

Computador 

Softwares de automação comercial 

Máquina para aceite de cartão de crédito 

Impressora fiscal 

Máquina ou PDV para recarga de celulares 

Caixa registradora com leitor de código de barras 

Outros** 

Nenhuma inovação 

55 

47 

29 

18 

12 

9 

11 

3 

93,22 

79,66 

49,15 

30,51 

20,34 

15,25 

18,64 

5,08 
Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 

Nota 1: *A questão admitiu mais de uma resposta. 

Nota 2: **Inclui serviços de banco, fax, geração de carnês, wifi e sistema de câmeras. 
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A introdução destas inovações permitiu, segundo os entrevistados, uma modernização na 

engenharia de logística do setor, dando maior qualidade nas relações entre os comerciantes e 

fornecedores, reduzindo o tempo de reposição de estoques e ampliando o poder de negociação de 

preços e produtos dos representantes do varejo frente aos distribuidores. Com isso as empresas locais 

passaram a trabalhar com estoque mínimo e garantir maior diversidade de produtos, seguindo a 

tendência do varejo nacional como apontado pelo DIEESE (2008) e Santos; Gimenez (1999). 

Outra característica do processo de reestruturação comercial observado nacionalmente e que 

também já chegou a São Miguel-RN é a diversificação das formas de pagamento aceitas pelas 

empresas, como mostra o Gráfico 04, a fim de fazer com que um número maior de pessoas tenha 

acesso às mercadorias e serviços por elas oferecidos. 

 

Gráfico 04: Formas de pagamento aceitas pelo comércio varejista – São Miguel-RN (2014) * 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 

Nota 1: *A questão admitiu mais de uma resposta. 

 

No Gráfico acima merece ênfase uma das particularidades apresentadas pelo comércio 

varejista local, qual seja: a existência do “velho” e do “novo”. Já que, mesmo dispondo de variadas 

formas de pagamento, e até mesmo um percentual considerável de empresas que aceitam cartão de 

crédito (49,15%) e que emitam seus próprios boletos (11,86%), também se verificou em mais de 60% 

dos estabelecimentos pesquisados o uso de fichas e cadernos para anotações de débitos dos clientes, 

caracterizando o uso de formas ainda “arcaicas” de pagamento. 

Na busca de novos clientes e aumento nas vendas de suas mercadorias, outra estratégia 

adotada por 96,61% das empresas pesquisadas é a diversificação dos produtos por elas ofertados, 
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observando sempre os lançamentos, as exigências dos consumidores e do mercado. Visando, com 

isso, oferecer aos clientes um banco de itens diferenciados e ter maior competitividade não somente 

em preços, mas também em produtos, confirmando o apontado por Santos; Costa; Carvalho (1996) e 

Santos; Gimenez (1999), de que a competitividade deixa de basear-se somente em preços, que tendem 

a ser muito parecidos, passando a ser também em produtos. 

Além da introdução de novos produtos e marcas, a pesquisa mostrou que 57,63% dos 

entrevistados disseram ter diversificado os serviços oferecidos nos seus estabelecimentos, com o 

objetivo de otimizar o tempo gasto pelo consumidor e aumentar a sua satisfação com o atendimento.  

Exemplos são os estabelecimentos especializados na venda de alimentos e bebidas, que passaram a 

ofertar artigos de cama, mesa e banho, utensílios domésticos, brinquedos, cosméticos; as farmácias 

que, além de medicamentos, tem oferecido produtos de higiene pessoal e ortopédicos; ou o 

aparecimento de serviços bancários e de recargas de celulares em algumas empresas pesquisadas. 

Seguindo a tendência do varejo nacional, 88% das empresas entrevistadas afirmaram ter 

efetuado modificações na forma de exposição das mercadorias, como: a divisão dos produtos por 

seções, o uso de expositores, de prateleiras e vitrines. Mudanças estas que permitem maior acesso dos 

clientes aos produtos comercializados, melhor aproveitamento do espaço físico, além de facilitar a 

disposição e reposição das mercadorias, ao mesmo tempo em que marcam a passagem do antigo 

“comércio de balcão” para um comércio no qual se prioriza um ambiente organizado5. 

Acompanhando os novos layouts adotados na exposição das mercadorias, a preocupação com 

o espaço físico tem se tornado constante no comércio varejista micaelense, podendo-se comprovar 

pelo elevado número de representantes (mais de 75%) que disseram ter realizado algum tipo de 

reforma na infraestrutura de seus prédios, sejam elas para iluminação, ventilação, ampliação ou para 

acomodar um número maior de itens e, assim, proporcionar conforto para os seus clientes.  

Além das variáveis citadas, outra que se destaca enquanto característica da reestruturação 

comercial são as novas formas de comercializar as mercadorias, como retratado na segunda seção. 

Em São Miguel-RN tem se verificado esforços neste sentido, tendo em vista que, como traz a Tabela 

03, mais de ¾ dos comerciantes declararam ter feito alguma inovação neste item, com destaque para 

entrega a domicílio (serviço prestado por quase 60% dos estabelecimentos) e o uso das redes sociais, 

aplicativos, bloggers e/ou sites, já utilizados por 34% das empresas pesquisadas para informar 

                                                           
5 Cabe esclarecer que das empresas que declararam não ter modificado a forma de exposição das suas mercadorias (sete 

empresas, o que equivale a 11,86%), três delas são postos de combustíveis, o que dificulta realizar tais mudanças. 
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promoções, novos produtos e realizar vendas online, beneficiando-se, assim, de uma das vantagens 

trazidas pelo mundo virtual, que consiste em aproximar vendedor e consumidor.   

Tabela 03: Formas de comercialização adotadas no varejo – São Miguel-RN (2014) 

Formas de Comercialização 
Quantidade de 

Empresas 

Percentual 

(%)* 

Entrega em domicílio 

Distribuição de encartes 

Uso de redes sociais, aplicativos, bloggers e/ou sites 

Informações aos clientes por ligações, mensagens e/ou emails 

Outros 

Não adotou inovação 

35 

10 

20 

2 

2 

14 

59,32 

16,95 

33,90 

3,39 

3,39 

23,73 

Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 

Nota 1: *A questão admitiu mais de uma resposta. 

Alinhado às novas estratégias de desenvolvimento comercial adotadas em âmbito nacional, o 

comércio micaelense também tem feito uso do marketing. Prova disso é que 86,44% das empresas 

pesquisadas declararam que têm adotado alguma medida voltada a dar maior visibilidade as suas 

mercadorias, tais como: uso de propagandas em rádio e carros de som; patrocínios a eventos 

(sobretudo esportivos e religiosos), além da própria entrega em domicílio e o uso de redes sociais 

como meio de divulgação dos produtos e aproximação do público com a empresa. 

Somado a isso, a pesquisa mostrou que quase 40% das empresas vêm adotando algum 

programa de fidelização aos clientes, como a realização de sorteios, descontos nas compras à vista, 

promoções, brindes e utilização do cartão-fidelidade (principalmente em óticas e lojas de cosméticos), 

que permite ao cliente pontuar em cada compra e depois revertê-los em produtos.  

Ações com objetivo de adequar o mix de vendas ao consumidor final também foram tomadas, 

já que 74,58% dos entrevistados disseram que tem buscado melhor conhecer a demanda dos seus 

clientes, estando atentos às suas compras e pedidos e de olho no mercado para inovar. O que, 

juntamente com a diversificação na política de crédito adotada pelas empresas (caracterizada pela 

expansão nas formas e prazos de pagamento e no limite do crédito concedido, além de redução nas 

exigências para sua liberação), a busca por melhor preço e qualidade no atendimento, acaba 

contribuindo para fidelizar o cliente. 

Nos textos da Deloitte (2009a, 2009b) e do DIESSE (2008), apresentados na segunda seção 

deste artigo, além do que já foi destacado, à formação de redes comerciais foi apontada como uma 

das principais características do processo de reestruturação no comércio nacional na década de 2000. 

Em São Miguel-RN não tem sido diferente já que, em dezembro de 2014, 22,03% das empresas 
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pesquisadas faziam parte de redes (como postos de combustíveis, farmácias, lojas de móveis e 

eletrodomésticos e supermercados), motivadas pela busca de competitividade em preços, realizar 

compras em maiores volumes, ter maior poder de barganha junto aos fornecedores, uso de marketing, 

acesso a informações estratégicas e novas formas de atendimento ao cliente.  

Já em relação à profissionalização da gestão empresarial, uma das principais mudanças 

introduzidas no comércio nacional desde a década de 1990 – como citado por Almeida (1997); 

Deloitte (2009a, 200b); DIEESE (2008) e Santos; Gimenez (1999) –, o setor varejista local ainda não 

se adequou, uma vez que apresenta a tradicional gestão familiar, sendo que 88,14% dos 

estabelecimentos pesquisados são administrados pelo proprietário e os outros 11,86% por parentes, 

poucos com formação na área de Administração ou Gestão Empresarial. O mesmo vale para as formas 

de contratação e remuneração, tendo quase todas empresas entrevistadas preferido o contrato de 

trabalho por tempo indeterminado, com jornadas de trabalho fixadas em 8 horas diárias e cuja 

remuneração se dá, tão somente, pelo pagamento do salário ao final do mês. Quanto ao perfil do 

trabalhador requerido, tem-se priorizado o polivalente, entretanto, poucos são os esforços dessas 

empresas em qualificá-lo.  

O Gráfico 05 traz os principais impactos apontados pelos representantes do varejo local como 

resultantes dessas inovações listadas nesta subseção.  

Gráfico 05: Impactos das medidas tecno-organizacionais adotadas pelo comércio varejista – 

São Miguel-RN (2014) * 

 
Fonte: Pesquisa de campo realizada com os comerciantes (Nov./Dez., 2014). Elaboração Própria. 

Nota 1: *A questão admitiu mais de uma resposta. 

 

As informações do Gráfico 05 mostram que as inovações tecno-organizacionais introduzidas 

no comércio varejista de São Miguel-RN – buscando maior competitividade e eficiência, redução dos 
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custos e alinhamento com as novas necessidades de consumo de uma demanda cada vez mais 

diversificada e exigente – tem se mostrado positiva para os comerciantes (que viram suas vendas, 

receitas e lucros se expandirem), para os consumidores (que têm se beneficiado de uma melhor 

qualidade no atendimento) e para a população, que encontrou nesta atividade oportunidades de 

emprego e renda. Tal resultado corrobora o que foi apontado anteriormente, que o processo de 

reestruturação em curso no comércio varejista de São Miguel-RN é, ao mesmo tempo, característica 

e uma das causas da dinamização/expansão alcançada por este setor no período de 2004-2014.    

 

5 CONCLUSÕES 

 

Diante da expansão apresentada pelo comércio varejista micaelense no período de 2004 a 

2014 e de sua importância na geração de emprego e renda para o município, este artigo teve como 

objetivo estudar a dinâmica deste setor. Para tanto, focou suas discussões nas características de tal 

processo e nos seus fatores determinantes. 

Como propulsores da dinâmica alcançada pelo varejo micaelense foram identificados os 

seguintes: uma vasta cobertura de programas sociais como o PBF; considerável número de 

beneficiários da Previdência Rural; o crescimento da cidade, da população e da taxa de urbanização; 

adequações nas políticas de crédito das empresas e um processo de reestruturação comercial em curso. 

Tais fatores têm contribuído para ampliar as vendas e faturamento do setor, estimular o aparecimento 

de novas empresas, o que refletem na geração de emprego, rendas e receitas, características da 

dinâmica por ele observada nos anos de 2004 a 2014.  

Além dessas, este artigo também identificou como característica da dinâmica apresentada pelo 

segmento varejista local a existência de um processo de reestruturação em curso. Tendo como 

principais marcos: um número considerável de estabelecimentos que faz uso de algum equipamento 

ou software de informatização/automação comercial; a diversificação das formas de pagamentos 

aceitos; a variedade dos produtos e serviços oferecidos e alterações em suas formas de exposição; à 

realização de reformas na infraestrutura com vistas a sua modernização; a alteração em nas formas 

de comercialização, como a entrega em domicílio e uso de redes sociais para divulgação de produtos 

e preços; o uso de estratégias de marketing e ações de fidelização dos clientes. 

Como resultado da adoção deste conjunto de estratégias pode ser destacado o aumento das 

vendas, a melhoria na qualidade do atendimento ao cliente, ampliação das receitas e contratação de 
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novos funcionários, comprovando que a dinamização e reestruturação do comércio varejista de São 

Miguel-RN está beneficiando os comerciantes, os consumidores e o mercado de trabalho. 

Diante do exposto é possível concluir que o comércio varejista tem adquirido no período 

recente um dinamismo que não pode ser desprezado e a partir daí tem iniciado ao seu modo, com 

suas particularidades e limites o seu processo de reestruturação, o que tem favorecido a toda a 

população micaelense e de cidades vizinhas, que têm se beneficiado de um maior leque de 

mercadorias a sua disposição e melhor qualidade no atendimento, além de novas vagas de emprego. 

Neste sentido, reconhecendo a importância assumida pelo comércio varejista para economia 

micaelense, recomenda-se ações do poder público local no sentido de fortalecer este segmento e com 

isso reduzir, ainda que parcialmente, a dependência em relação aos serviços de administração pública 

para a composição do PIB. Parcerias com órgãos como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) para oferta de cursos de qualificação profissional para empresários e 

empregados do setor; priorizar, sempre que possível, concentrar as compras públicas no município e 

apoiar o empreendedorismo e a formalização dos estabelecimentos e pessoas aí ocupadas são medidas 

a serem adotadas a fim de contribuir para que essa dinâmica seja continuada.  
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RESUMO 

O artigo tem por objetivo analisar a configuração do comércio de rua em Pau dos Ferros/RN, à luz de um 

importante autor das Ciências Sociais – Norbert Elias. Pau dos Ferros é uma cidade que tem se destacado pela 

influência que exerce no Alto Oeste Potiguar, tornando-se polo, na medida em que mobiliza uma população 

flutuante advinda de diversas cidades circunvizinhas. A partir dessa abordagem/base teórica, buscou-se 

compreender a relação processual de dada configuração, apresentando processos emergentes de relações 

sociais construídas de forma dinâmica e relacional pelos indivíduos, em meio as práticas cotidianas da 

atividade comercial na rua. Como mesmo defende Elias, compreender a sociedade, envolve relacionar três 

estruturas: a histórica, a social e a psíquica.  

 

Palavras-chave: Dinâmicas urbanas; comércio de rua; configuração social. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A partir do século XXI o mundo tornou-se predominantemente urbano. É fato que as cidades 

mudaram consideravelmente, se estenderam espantosamente, dinamizaram os seus centros, alargaram 

as suas influências ao longo do tempo. Nesse sentido os espaços urbanos têm se transformado, e as 

atividades econômicas se deslocaram intra e inter-regionalmente. É notório, principalmente, o fato de 

que a urbanização foi um importante instrumento para solidificar a produção das cidades. Há mudança 

paisagística e até funcional de determinadas ruas e bairros, realidade que tem se intensificado nessa 

última década, em várias cidades brasileiras.  

Mediante o acirramento social e territorial do trabalho, as atividades comerciais e de serviços 

são redesenhadas. Ampliam-se, por exemplo, nas médias e pequenas cidades, redes de supermercados 

e hipermercados e localidades de espraiamento voltados aos serviços especializados. Em paralelo, as 

formas tradicionais de comércio persistem operantes, tais como o comércio ambulante, camelôs e as 

tradicionais atividades das feiras livres regionais, até mesmo os mercadinhos, localizados nos bairros 

populares.  

mailto:cleziasb@yahoo.com.br
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Neste artigo em particular, ensaia-se uma perspectiva de abordagem à luz de um importante 

autor das Ciências Sociais – Norbert Elias. A proposta é tecer algumas considerações sobre a 

configuração do comércio de rua da cidade de Pau dos Ferros, à luz da teoria configuracional de 

Norbert Elias, análise tecida, portanto, com lentes sociológicas. Trata-se aqui, portanto, de 

experimentar novos olhares, objetivando desvelar a relação processual de dada configuração social. 

É estudar as relações sociais pela perspectiva de rede de relações interdependentes, em meio a 

relações por vezes conflituosas e de poder, estabelecidos intra e intergrupos. É tentar enxergar o 

mundo complexo do comércio de rua, com inclusão de dimensões que despontam em incerteza e risco 

dos agentes envolvidos na atividade. Acredita-se que seja possível apresentar inclusive, determinados 

níveis de intensões pessoais da personalidade dos indivíduos, que tem relação com os processos da 

história da sociedade, tendo em vista que, segundo Elias (1994), as estruturas de personalidade 

mudam em conjunto com as transformações da sociedade. 

Elias é um autor que desenvolve um pensamento abalizado numa sociologia que explica as 

alterações na abordagem da relação indivíduo e sociedade. Explicar as relações sociais para Elias, 

implica considerar as relações complexas interdependentes, criadas pelas interações humanas, entre 

o “eu” e o “tu”, entre o “nós” e os “eles”. Com isso o autor pretendeu superar uma série de dicotomias, 

entre: o universalismo e individualismo metodológicos, entre estrutura e história, por exemplo.  

A cidade de Pau dos Ferros localizada no Alto Oeste Potiguar, cuja população estimada em 

2018 pelo IBGE (2019) registrou 30.183 pessoas, é considerada em alguns estudos como assumindo 

funções de intermediação entre os grandes centros e os 55 municípios que compõem a sua área de 

influência, ao ofertar “[...] serviços, inclusive serviços especializados nas áreas de educação e saúde, 

bem como a de atuar como uma ‘bacia de empregos’ para a região” (DANTAS, 2014, p. 237). Trata-

se de uma cidade que tem crescido e se expandido obedecendo a uma dinâmica de intensos fluxos de 

mercadorias e de pessoas.  

O texto a seguir traz e analisa dados, trechos de entrevistas e informações contidas em 

pesquisas realizadas pela autora6. Foram ocasiões em que se revelou expressões da dinâmica do 

comércio de rua da cidade, significativas para compreender tanto a dimensão assumida pela cidade 

enquanto polo terciário, como também, para se compreender a importância dessa atividade para os 

agentes envolvidos e suas famílias.  

                                                           
6 Pesquisas que constam na Monografia de graduação em Economia/UERN (2002) e dissertação de mestrado/UFRN 

(2011). 
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Compreende-se, que a temática não foi esgotada, retoma-se aqui, com a finalidade de 

aprimorar a análise, incorporar novo olhar a luz da análise configuracional de Elias, que permitirá 

revelar determinadas sutilezas cruciais de dada configuração; avaliar com profundidade determinados 

relatos, desvelar a teia de relações e posições de processos vivos; revelar quadros espaciais nos quais 

as interações e relações entre os indivíduos são constituídos. A base será, portanto, as duas pesquisas. 

A partir da análise do conteúdo das entrevistas realizadas pela autora entre dez/2010 e Fev/2011 

(SILVA, 2011), à luz de Elias, será possível redimensionar o “aparentemente visível”, posto que o 

autor nos instiga a compreender os processos sociais que formam dada configuração.  

Assim, a intenção aqui é uma aproximação com uma ciência “[...] cuja tarefa central é o estudo 

dos indivíduos como grupos, das configurações de indivíduos como tais (ELIAS, 2000, p. 57). Dessa 

forma será possível proceder análise sobre os processos emergentes, de relações sociais construídas 

de forma dinâmica e relacional pelos indivíduos, em meio as práticas cotidianas da atividade na rua. 

A noção de “configuração social” proposta por Elias em que os indivíduos mantêm relações 

interdependentes, favorece a análise do social de maneira compreensiva, permite analisar situações 

diversas que podem envolver relações variadas: de ordem econômica, institucionais, e até modelos 

de influência mútua dos tipos de personalidade, posto que a sociedade se constitui no conjunto de 

relações entre os indivíduos, estabelecida por esses mesmos ao longo de suas vidas. Por isso que 

compreender a sociedade envolve relacionar três estruturas: a histórica, a social e a psíquica.  

Eis o exercício analítico sob bases sociológicas!  

 

2 SOCIABILIDADE, REDES E CONFIGURAÇÃO SOCIAL EM PAU DOS FERROS/RN: 

NOTAS SOBRE O COTIDIANO DO COMÉRCIO DE RUA 

 

Em Pau dos Ferros, as relações estabelecidas no comércio de rua ocorrem, muitas vezes, por 

meio de fios pouco visíveis, principalmente, se a “lente” estiver sob o ângulo de quem por ali 

rapidamente transita. Um observador habituado a circular pelo centro da cidade poderá enxergar a 

dinâmica do comércio de maneira trivial: uma “feira” tradicional municipal em que se compra e vende 

mercadorias; um pesquisador, porém, enxerga além do aparentemente visível.   

A proposta deste artigo, tendo por base Elias, permitirá ampliar a percepção de como o social 

é constituído; que as configurações sociais são construídas pelos indivíduos, dia após dia, em 
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caminhos caracterizados por avanços e retrocessos; que tanto a sociedade como os indivíduos, são 

dinâmicos e vivem em permanente transformação.           

O exercício da atividade popular de rua, pode se assemelhar à de praças de comércio de todo 

o país. No entanto, a dimensão e a intensidade de determinados fatos, que permite explicar dada 

configuração, se associa a particularidades oriundas da história da cidade, que acrescida de novas 

funcionalidades, gera uma dinâmica espacial e territorial do trabalho peculiar. Ganha importância, 

com isso, para análise, as “heranças” dos agentes envolvidos, seus costumes e habitus moldados 

diariamente de forma dinâmica e relacional.  

O conceito de sociedade para Elias, é de uma rede de relações; um todo relacional. Sendo 

assim, o social deriva “[...] de um sistema de relações entre grupos e indivíduos interdependentes”. 

Desse modo, “[...] cada pessoa que passa por outra, como estranhos aparentemente desvinculados na 

rua, está ligada a outras por laços invisíveis, sejam estes laços de trabalho e propriedade, sejam de 

instintos e afetos” (ELIAS,1994, p. 22). Tal reflexão expressa a preocupação do autor com a dimensão 

histórica dos fenômenos, cuja análise sociológica pressupõe que todos os elementos de uma 

configuração, só são o que são em virtude da posição e função que têm nela (ELIAS, 2000, p. 59). 

Iniciemos a análise pela cidade. Pau dos Ferros, destacadamente terciária, reconhecida em 

muitos estudos como centro de serviços na região que polariza, tem encravada na história, em seu 

nascedouro, as nascentes atividades pastoris do ciclo do gado, no século XVIII. Território que teria 

servido e se vinculado, portanto, a essas trilhas que, mais tarde, tornaram-se primordiais ao transporte 

do algodão e de outras mercadorias para o consumo e, cujo destino era os territórios de Mossoró, 

sertões do Cariri; Rio do Peixe, dentre outros (BARRETO, 1987). Na descrição de Fernandes e 

Ferreira (2012): “A predisposição inicial da cidade, como importante ponto de apoio a boiadeiros e a 

abastecedores de gêneros alimentícios e demais mercadorias para o sertão nordestino, permitiu com 

que a cidade se tornasse, hoje, uma centralidade micro-regional marcada pela oferta de serviços”.  

Essa pequena caracterização já permite relacionar a cidade, desde sua origem, às relações de 

ordem mercantil.  É notório o fato de que a prestigiada localização, às margens da BR-405, facilita 

sobremaneira a circulação de mercadorias e pessoas. Desse modo ver-se que o comércio de rua, 

mercado popular, nominado de “feira livre”, se relaciona e “conta história da cidade” ligada a 

agricultura, ao comércio e ao consumo. Importante considerar que a dinâmica desse comércio não se 

desvincula, dos campos da cultura e da política, conta, e permite revelar, portanto, os sentidos do 
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lugar7. Trata-se de um comércio, que pela própria constituição reflete o modo de vida da população 

imbricada, seus hábitos e seus costumes. Os vendedores mesmo diante das particularidades de suas 

vidas, estão ligados por laços da atividade; diariamente trocam experiências, moldam suas 

personalidades, seus habitus, construindo diariamente relações interdependentes.  

Na cidade o comércio de rua ainda se concentra em um entrocamento delimitado desde muitos 

anos, estreito e de dificíl locomoção dos pedestres, já que as calçadas muitas vezes estão cheias de 

mercadorias. Ali também estão concentradas as lojas formais, bem próximo a oferta de serviços 

essenciais, como rede bancárias, correios, entre outras. Apenas sua extensão foi readequada quando 

parte da Rua Pedro Velho, cortada pela Rua Adolfo Fernandes, foi calçada, e o local passou a dar 

lugar a uns quiosques, construídos pela Prefeitura Municipal. 

Passado o período da pesquisa realizada por Silva (2011), o que se pode observar é  o 

deslocamento de algumas bancas entre as ruas. Tal realidade pode está associada a mobilidade livre 

dos vendedores ou mesmo a organização do espaço pela prefeitura. No entanto, a precária estrutura 

ainda se mantem, bem como a forma de distribuição das bancas, que inclusive permite compreeender 

lógicas, relações e posições assumidas. Em algumas ruas pode se ver a concentração de produtos 

industrializados como confecção, calçados e mistos (cds, dvs, utilidades domésticas); em outras mais 

próximas ao açougue estão às voltadas a venda de chás, produtos de produção rústicas (ex: panelas 

de ferro, de tamanhos variados) e produtos agrícolas, vendidas tantos pelos próprios proprietários, 

como por intermediários.  

Diante dessa breve apresentação, alguns questionamentos se delineiam para análise: Como 

qualificar dada configuração? Que relações são estabelecidas? É possível identificar diferenças 

específicas na estrutura dos grupos, e algum elemento hieraquizante? 

 

3 “A PERDA DO EMPREGO DO MEU ESPOSO...FOI, ELE FICOU DESEMPREGADO 

POR CONTA DA TECNOLOGIA” [1 ENT, SILVA, 2011] 

 

As formas de inserção dos vendedores do comércio de rua em Pau dos Ferros/RN, 

resguardadas algumas particularidades, têm em comum, determinações que atingem muitos 

brasileiros, condições e situações que os levaram à perda do emprego, ou mesmo, à impossibilidade 

                                                           
7 Compreende-se lugar aqui a partir da designação de Souza (2015, p. 114) neste texto como “[...] espaço percebido e 

vivido, dotado de significado, e com base no qual desenvolve-se e extraem-se “os sentidos de lugar” e as “imagens de 

lugar”. 
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de sequer vivenciar um primeiro emprego regulamentado. Em Pau dos Ferros, essa situação se ver 

agravada se considerado as características dos mercados de trabalho da região na qual a cidade está 

inserida – a Nordeste. São mercados de trabalho que se caracterizam pela heterogeneidade e 

segmentação, são acompanhadas por um precário grau de estruturação. 

Aos sábados, dia tradicional da feira do município, transitam inúmeros vendedores e 

consumidores de diversos municípios, inclusive de estados vizinhos como Ceará e Paraíba. Pesquisa 

realizada por Silva (2011) contabilizou um número de 125 (cento e vinte e cinco) carros de “linha” 

de 22 (vinte e duas) localidades diferentes, circulando diariamente para o centro da cidade. Trata-se 

de uma “geografia complexa”, tendo em vista que aos sábados geralmente mesclam-se: os vendedores 

de Pau dos Ferros que vendem somente em dia de feira, feirantes de outras localidades, artesãos 

locais, vendedores ambulantes que ocupam o espaço durante toda a semana, entre outras categorias. 

Para alguns, a venda aos sábados representa uma renda complementar à aposentadoria, ou mesmo 

àquela proveniente de um emprego regular ou mesmo informal.  

A observação sistemática proporcionou identificar outra particularidade: o comércio de rua 

não se limita a feira do sábado, 50 bancas, em média foram contabilizadas durante a semana no 

período da pesquisa (SILVA, 2011). Trata-se de um comércio, diga-se “paralelo”, à feira que é 

reconhecida tradicionalmente. Não é difícil perceber que parte dos produtos comercializados não tem 

qualquer comprovação fiscal e pode ser facilmente encontrada nas chamadas “lojas de um real”. São 

produtos originalmente fabricados em outros países como: Taiwan, China etc. Como é de 

conhecimento tais mercadorias, adentram no país, muitas vezes, através de transações pouco 

confiáveis.  

É perfeitamente visível nos grandes centros urbanos, a resistência de vendedores ambulantes 

contra a repressão policial e controle do uso do espaço, disputas envolvendo o acesso às ruas e aos 

fluxos do consumo. Os vendedores ambulantes fogem constantemente da polícia, da fiscalização 

pública; disputam espaços e consumidores com o comércio formal e com os outros vendedores 

informais. Em termos jornalísticos e “da ordem”, a atividade é prioritariamente vista pelo ângulo da 

ilegalidade, a partir da abordagem de ausência de regulação da atividade. Em pau dos Ferros, 

confrontos com a polícia, por exemplo, são poucos. Apenas uma vendedora relatou na época, algo 

envolvendo a apreensão de produtos piratas (Dvs e Cds) alguns anos atrás (SILVA, 2011). Ademais 

a venda de piratas no período não passava dos 5% dos produtos vendidos, as apreensões inibiram a 

venda, além da relatada concorrência dos “mochileiros”; presença visível da venda de porta em porta. 
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No comércio de rua em Pau dos Ferros, foi possível observar o desdobrar de uma rede 

comercial cuja especificidade tornou-se difícil de mensurar, embora tenha sido possível, por meio de 

uma observação sistemática, desvelar um pouco a dinâmica de comercialização. Melhor explicitando: 

em uma das calçadas, foi constatado a comercialização de peças íntimas femininas, confeccionada 

pela costureira/vendedora. Observar por algum tempo àquela comercialização permitiu observar que: 

o destino da mercadoria variava, uma parte era vendida direto ao consumidor; em outras ocasiões, 

era repassada para revendedores de Pau dos Ferros e de outros locais, alimentando uma rede informal 

fixa e flutuante. Nesse caso categorizar até tornar-se complicado. O produto era preponderantemente 

vendido para mulheres, já que se tratava de peças íntimas femininas, eram sacoleiras que compravam 

à vista ou no estilo “caderninho, forma de venda exclusiva para as clientes mais antigas.  

Alguns outros produtos, os industrializados, são comprados diretamente das fábricas, ou 

mesmo de grandes lojas, especializadas no tipo de produto vendido, com nota fiscal. Outros compram 

das grandes feiras situadas no Nordeste, a exemplo do Polo de Confecção Pernambucano. Nesse 

ponto em específico, uma observação se faz pertinente e permite apreender particularidades que 

caracterizam a condição do “trabalho” na região Nordeste: a dinâmica do polo pernambucano, narrada 

por vários autores, denota que mesmo e apesar das mudanças visíveis de logística, que culminou na 

construção de grandes centros comerciais na década de 2000, o polo ainda carrega a persistente 

condição predominantemente familiar, domiciliar e informal (OLIVEIRA, 2011). É diante dessa 

realidade que se torna importante compreender os processos que constituem a sociedade, e 

principalmente, apreender como os seres humanos, em conjunto, formam uma sociedade, cuja história 

não foi antecipadamente estabelecida pelos indivíduos, ela é moldada a partir de complexas relações. 

Para tanto, a estrutura não pode ser analisada a partir do isolamento dos elementos, tampouco, ser 

compreendida como a soma das partes (ELIAS, 1994, 2000). 

Além das bancas montadas 139 (cento e trinta e nove), foi identificado também espaços vazios 

em algumas ruas. De pronto a pergunta se anunciou: por que havia aqueles espaços? Alguns espaços 

correspondiam a extinção de bancas, e outros à locais de bancas ainda existentes, mas que naquele 

dia em específico não haviam sido montadas (SILVA, 2011). Esse ponto não foi aprofundado na 

época, no entanto, algumas pontos/hipóteses podem aqui ser consideradas: efetivamente o que pode 

ter ocorrido é que alguns diante da proximidade do feriado (Natal e Ano Novo) decidiram não montar 

a banca, pressupondo pouco movimento de compradores. Ou ainda, parte desses vendedores 

poderiam estar envolvidos na dinâmica de outras feiras em cidades vizinhas, já que devido ao feriado 
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que se aproximava, a feira que normalmente acontece aos sábados, foi antecipada para a sexta feira. 

Algumas bancas pertencem aos comerciantes formais, que também expõem seus produtos em frente 

as lojas, alegando ser uma estratégia adicional na conquista pelo consumidor. Outras, pertencem 

aqueles que têm a atividade como única fonte de renda. 

A descrição física da estrutura do comércio de rua da cidade, revela a concreta imagem de 

bancas fixas ou montadas, encobertas por lonas, cuja jornada entre montar e desmontar revela 

laboriosas, longas horas da atividade; muitos iniciam por volta das 2h e 30 min da manhã e encerram 

a “noitinha”. Essas particularidades revelam a infraestrutura precária do comércio e o desenlaçar de 

condições precárias de trabalho, que não se configura como uma realidade única da cidade, sabe-se 

que no Brasil afora é bem comum essa prática. Expressa sobremaneira a realidade de desproteção 

social que cresce à medida que muitos trabalhadores brasileiros se ocupam em segmentos não 

organizados, no exercício de atividades como a de vendedores ambulantes, serviços domésticos, 

trabalho por peça, dentre outros, que deixam de ter acesso a direitos previdenciários. Nesse sentido, 

percebe-se que as transformações no âmbito da sociogênese afetam cada indivíduo, moldam as 

práticas cotidianas, e suas relações, criando interdependência. 

 

4 AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS PARA E PELOS INDIVÍDUOS...  

 

Em observando essa dada configuração, cabe aqui a análise de Elias (2000), quando ele afirma 

que os indivíduos existem em um determinado contexto específico, por outro lado, as configurações 

criadas por esses mesmos indivíduos, são alteradas a partir das relações no cotidiano. Diante do 

exposto, torna-se importante destacar que o “tempo na atividade”, é um elemento que “molda” de 

maneira inequívoca as relações estabelecidas pelos vendedores no comércio de rua.  

Acerca das relações estabelecidas na localidade em que as atividades comerciais de rua se 

desenvolvem, Elias e sua teoria relacional lança luz sobre importantes aspectos. Dos vendedores 

pesquisados, por exemplo, 50,41% atuam na atividade há mais de 10(dez); quando somente 30% 

trabalhavam no comércio há menos de 3 (três) anos (SILVA, 2011). Foi possível perceber que: os 

que estão a mais tempo formam um grupo mais coeso, dividem opiniões semelhantes, “vivências” e 

incorporam determinadas demandas que necessariamente não são as mesmas do “recém-chegados”. 

São a maioria, e os laços estabelecidos por esses, ultrapassam, muitas vezes, às relações de trabalho. 

Ademais, considera-se o fato de que muitos estão envoltos em relações de parentesco. Revisitar o 
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caderno de campo permitiu relembrar, o caso de uma família que vendia tomates no próprio carro, 

eram mais de quinze pessoas envolvidas na atividade de produção e comercialização do produto. 

Tratava-se da segunda geração da família, cujos filhos já haviam constituído família, e todos viviam 

da atividade, produziam e saiam para vender também em outras feiras regionais.  

Não se torna tarefa fácil desvelar as relações estabelecidas, principalmente avaliando o fato 

de que muitas dessas se entrelaçam no espaço, principalmente quando se considera, a linha divisória 

entre o formal e o informal que é bastante tênue. São relações por demais complexas e conflituosas, 

entre o formal e o informal; entre o informal e informal, e, ainda, entre o informal e o poder Público. 

Convém lembrar, que os “formatos” se misturam, quando por exemplo é de fácil constatação, 

contratações informais (sem registro) pelo comércio formal. É preciso melhor avaliar, como afirma 

Elias (2000) “[...] as diferenças específicas na estrutura dos grupos e, àquela diferença estrutural que 

poderá exercer papel hierarquizante”. 

Elias (2000) também esclarece que a coesão entre os grupos poderá se dá de diferentes modos, 

dependendo dos diferenciais de poder de cada grupo. A partir dessa afirmativa, eis alguns 

desdobramentos de análise:  

a) Os comerciantes das lojas e a relação “formal” e “informal”: apesar da análise se 

voltar para a configuração do comércio de rua, a relação formal/informal não pode ser negligenciada. 

Em Pau dos Ferros as calçadas são abarrotadas de mercadorias das lojas, e os próprios comerciantes 

das lojas colocam também bancas no comércio de rua. É bem comum, e fácil de averiguar, que em 

alguns casos, os empregados das lojas, vendem nas lojas e nas bancas, ou seja, se entrelaçam a 

dinâmica do comércio de rua. É pertinente também citar o fato de que muitos comerciantes, hoje 

lojistas, começaram a atividade na rua e, recentemente migraram para as lojas.  

Ver-se que se trata de um grupo coeso, compartilham entre si determinados interesses, alguns 

são cadastrados em órgão próprio (Câmara de Dirigentes Lojistas), outros não. Diante disso, usufruem 

de certo prestígio de ocupação do espaço, devido ao ponto fixo das lojas, colocam suas bancas em 

frente. Ademais, tem o fato também da antiguidade no comércio local. Torna-se pertinente relatar que 

em uma cidade como Pau dos Ferros, interiorana, ainda perduram lojas sob o comando de antigos 

comerciantes, esses estabeleceram ao longo dos anos, relações de amizades tanto com os vendedores 

mais antigos do comércio formal, quanto com os vendedores antigos do comércio de rua, mesmo 

considerando a disputa diária pelos consumidores. Não é demasiado lembrar que o comércio de rua 

se localiza em meio as lojas, portanto, a proximidade física permite revelar posições sociais, relações 
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sociais por demais complexas, e formas singulares de relações de poder, que podem estar associadas 

principalmente ao tempo de exercício da atividade. 

b) Os vendedores da rua: já comportam um grupo heterogêneo, que enfrenta adversidades 

variadas, por vezes, ilegalidade e preconceito social. Em se tratando de uma cidade interiorana 

nordestina, essa realidade se vê amenizada, embora não extinta. Ficou evidente o sentimento de 

solidariedade, laços de amizade expressos nas relações estabelecidas por determinados vendedores 

no comércio de rua, e até de cumplicidade, se consideradas as dificuldades diárias comuns 

enfrentadas, principalmente entre aqueles que estão na atividade há mais tempo. Referimo-nos aos 

vendedores de Pau dos Ferros que atuam já a algum tempo, já as relações estabelecidas com os 

vendedores que “vem de fora” (de outras cidades), ou àqueles que adentraram na atividade a bem 

pouco tempo, é diferente. Enfim, mesmo considerando o fato de que os vendedores, de algum modo, 

se conhecem na cidade, ainda, e mesmo assim, foi possível perceber a existência de grupos 

diferenciados dentro do próprio comércio de rua. A rápida passagem de vendedores ambulantes, 

feirantes advindos de outras cidades/estados, ou mesmo a entrada de novos vendedores no dia da 

feira, não lhes permitem a criação desses laços de amizade, a luta pelo espaço é notável.  

c) A fofoca: Em Pau dos Ferros, assim como em Winston Parva8, a “fofoca” também 

pode ser considerada instrumento fundamental das relações estabelecidas, torna-se critério importante 

de poder, de se reproduzir o poder, de seletividade, de legitimação de superioridade. Assim como na 

pequena cidade de Winston Parva, o “Status de mais antigo” configura-se como chave para o 

entendimento da relação, de certa relação de dominação. Acrescente-se aqui as diferentes 

relações existentes com os grupos recém-chegados, desprendidos das redes e formas de 

organização do grupo mais antigo. Os relatos expressos, clareiam a percepção das relações que 

compunham um grupo mais sólido de relações estabelecidas. Nesse sentindo, é pertinente a afirmação 

do Elias & do Scotson (2000, pág.: 58) para quem, “[...] todos os elementos de uma configuração, 

com suas respectivas propriedades, só são o que são em virtude da posição e função que têm nela”. 

 

5 CONFLITOS NO USO DO ESPAÇO: “AONDE VOCÊ COLOCAVA O PESSOAL 

MANDAVA TIRAR, INFELIZMENTE EM PAU DOS FERROS É DIFÍCIL PRA VOCÊ 

CONSEGUIR TRABALHAR”  

 

                                                           
8 Cidade referência do estudo realizado por Elias e Scotson (2000). 
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Pela fala da entrevistada é perceptível que há sim conflitos no uso do espaço, logicamente a 

dimensão não pode ser comparada aos grandes centros urbanos, e pode ser até imperceptível aos olhos 

de quem por ali passa para comprar algum produto, dada a caraterística tradicional do comércio e a 

aceitação da atividade, mesmo em dias que não é o de feira livre. Todavia, revisitar o caderno de 

campo, permitiu revelar percepções da configuração do comércio que somente com uma observação 

sistemática é possível revelar. Os vendedores formais, por exemplo, reclamam da perda de 

visibilidade das lojas e das calçadas superlotadas; já os vendedores das bancas, relatam a árdua busca 

“por ponto”, considerando que alguns não têm “ponto fixo”. Apesar do ingresso na atividade ser 

relativamente fácil encontrar um local não é, é preciso verificar se já não tem “dono”. Muitos gritam 

“já tem dono”, é de “fulano” ... (SILVA, 2002). Para a Prefeitura se trata de algo que exige 

planejamento, que está sendo feito no âmbito da elaboração do Plano Diretor do município, como 

relatou o funcionário entrevistado (SILVA, 2011). Ver-se que dependendo da localidade/cidade, o 

Poder Público, estabelece novos limites entre a legalidade e ilegalidade contidas no comércio de rua. 

A análise de Elias lança luz também, para a compreensão da complexidade que é pensar, o 

conflito que existe entre as inclinações pessoais e as exigências que o mundo social impõe ao 

indivíduo. É como mesmo afirma Elias (1994, p. 17), “[...] trata-se de haver sempre, nas sociedades 

que nos são familiares, um conflito considerável, um abismo quase instransponível para a maioria das 

pessoas implicadas”. Na sua obra, “O processo civilizador” ele bem esclarece, que “o controle e 

restrições às pulsões nunca estão ausentes entre as pessoas, nem uma certa capacidade de previsão 

[...]”. No entanto, essas qualidades ganham formas variadas dependendo do indivíduo, de sua 

formação enquanto ser humano ao longo da vida, de suas relações com outros indivíduos. Essas 

tornam-se “[...] mais poderosas e complexas à medida que aumenta a divisão de funções e, pois, o 

número de pessoas com as quais o indivíduo tem que sincronizar suas ações” (ELIAS, 1993, p, 231). 

Apesar da complexidade que envolve tal exercício de compreensão, alguns elementos podem ser 

postos com intenção de análise.  

Considerando a localização do comércio de rua e a lógica de reprodução social de dada 

configuração, a análise das relações estabelecidas não poderia se dá de forma isolada, ou seja, sem 

levar em conta os comerciantes “formais”. Conforme já relatado, há casos, inclusive que quem vende 

na banca são os próprios “empregados” das lojas, o que permite revelar outra situação, a de relações 

precárias de contratação. Em outros casos, a loja é da família, portanto, as relações são estabelecidas 

pelo grau de parentesco.  
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Relembrando a dinâmica das bancas constituídas por laços familiares. A partir das 

contribuições de Elias, foi possível perceber a partir da análise de conteúdo das entrevistas, a 

importância da família na construção da identidade do indivíduo. É no meio familiar que a criança 

aprende a se comportar, controlar suas inclinações, incorporar valores, códigos morais de conduta. 

Especificamente, o que se pôde apreender, foi o fato de que alguns jovens que acompanham 

diariamente o desenvolvimento da atividade dos pais, ajudam nas bancas em horários alternados ao 

da escola, não desejam permanecer na atividade por muito tempo. Nas entrevistas ficou claro que 

estudam, almejando um futuro diferente. Percebe-se com isso, o quanto a sociedade e as relações a 

partir das mudanças na sociedade, moldam o indivíduo, e vice-versa. Alguns pais compartilham dessa 

opinião, de que a atividade, a renda auferida com ela, é apenas para sustentar a família e subsidiar os 

estudos dos filhos, eles não querem os filhos envolvidos na atividade como vendedores. Mostram, 

diante das dificuldades enfrentadas ao longo dos anos na atividade, que não desejam que os filhos 

sigam as suas trajetórias. Também foram identificadas em campo, redes familiares, cuja atividade de 

venda na rua se desenvolveu ao longo de anos, passando de pai para filho, alcançando gerações.  

Elias (1994, p. 109) ajuda bem a compreender essa realidade relatada, que envolve 

insatisfação, conflitos, carreiras, dentre outros, quando esclarece que a sociedade da forma como se 

construiu e tem se construído, tem aberto caminhos variados de insatisfação, “[...] chances específicas 

de felicidade e contentamento para os indivíduos e formas específicas de infelicidade e incômodo que 

não são menos próprias de cada sociedade”. Sua análise também permite problematizar, para esse 

caso e para outros, o desenvolvimento atual da sociedade, e do nível elevado de individualização de 

seus membros, já que a sociedade também molda o indivíduo. E mais, as lutas mudaram “[...] a espada 

fora substituída pela intriga e por conflitos nos quais as carreiras e o sucesso social eram perseguidos 

por meio da palavra”. Eis uma das questões centrais do Processo Civilizador Elias (1993, p. 225).  

Outro fator que revelou certo grau de rivalidade foi o receio de explicitar a renda auferida na 

atividade, bem como, a forma de conquista do consumidor. Como as bancas em Pau dos Ferros são 

muito próximas, os vendedores evitam ao máximo explicitar a renda, evitando especulações por parte 

dos concorrentes, isso ficou claro nas entrevistas. Ganhar o consumidor? só no “grito”, explica o 

entrevistado: “eles brigam, eles tiram freguês da banca do outro, eles brigam com o outro, ali ó, ali 

gente já tirou freguês da minha banca, eu digo, mas num tem problema não, o sol nasceu pra todos” 

(ENT.1, SILVA, 2011). A concorrência das lojas também foi relatada com certa preocupação, 

desvantagens foram explicitadas:  
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[...] porque existe lojas que vendem também barato, assim no caso, produtos que não seja de 

marca, são mais barato que vende em lojas. Que antes as lojas vendiam coisas, como é que 

se diz, mais caras e hoje em dia não é mais assim. [...] loja de confecções, de roupas, que tem 

muitas aqui em Pau dos Ferros. [...] a gente sentimo mais na venda da loja (ENT.7 SILVA, 

2011). 

 

Quanto se abordou o assunto do deslocamento do comércio de rua para outro local, foi 

perceptível o receio por parte dos vendedores de saírem daquele espaço, por motivos variados: de 

serem excluídos da atividade durante o processo de transição; de pagarem alto imposto, considerando 

a nova estrutura montada; bem como e, principalmente, pela mudança na dinâmica em função do 

deslocamento (SILVA, 2011). Enfim, o discurso mais comum, envolvia o fato de que, o deslocamento 

das bancas acarretaria prejuízo tanto para os vendedores do comércio de rua, quanto para os lojistas.  

De certo haveria mudanças: na centralidade do comércio, e para os lojistas, por exemplo, quanto ao 

pessoal ocupado, já que se em mantendo as bancas no comércio de rua, criar-se-ia a necessidade de 

mais contratações de empregados, para os dois locais. 

Logicamente esse tema não significou que os vendedores estavam satisfeitos com a estrutura 

do comércio de rua, alguns relataram a necessidade de “padronizar as bancas”, o que segundo eles, 

tornaria o comércio mais atrativo, mesmo que tais melhorias resultassem em pagar algum imposto 

adicional (SILVA, 2011). Questões partidárias foram ressaltadas nas falas, quando emitiam opinião 

sobre a mudança do comércio de rua da localidade. Afirmaram: “[...]eles têm medo de pagarem mais, 

prejudicados por essa razão e também porque uma parte é contra o prefeito” (SILVA, 2011). De fato, 

a questão político-partidária ainda é muito forte em Pau dos Ferros e pode sim, interferir em muitas 

abordagens, na expressão de muitas opiniões de alguns vendedores. 

Trata-se de uma discussão complexa e que envolve inúmeras dimensões, sobretudo a política 

e a de ordem econômica. É notório que ações públicas precisam ser direcionadas no sentido de 

amenizar as dificuldades desses vendedores, principalmente aquelas relativas às condições estruturais 

do próprio centro. É perceptível a “olho nu”, que as bancas ao longo dos anos, estão cada vez mais 

comprimidas em pequenos espaços, o que dificulta a mobilidade das pessoas envolvidas na atividade 

e dos próprios pedestres.  

Logicamente se trata de uma discussão que deva envolver a ação pública, sua proposta de 

estruturação e mudança, relatada como fazendo parte de um projeto em andamento, mas que devam 

ser levados em conta os anseios dos vendedores; eles mais do que ninguém devem ser ouvidos.  

Evidentemente que as implicações para a atividade em si devam ser consideradas nesse processo de 

proposição de mudanças e de decisão. Não se pode desconsiderar o abordado por alguns vendedores 
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de que, em se alterando a estrutura do comércio, a dinâmica se modifica e estes são os primeiros 

implicados. É preciso avaliar as vantagens e os prejuízos, principalmente ao se reconhecer que os 

consumidores da região têm alta concentração no centro, comandados pela localização dos demais 

serviços, e isso tudo tem que ser levado em consideração.  

Reconhecendo toda essa problemática que se arrasta há anos, investigar possíveis formas de 

organização dos vendedores, tornou-se prioridade do estudo (SILVA, 2011), haja vista ser uma 

maneira de possibilitar a luta por melhores condições de ocupação do espaço e trabalho, frente ao 

poder público; inclusive, de debater e levar propostas no âmbito das audiências públicas. Infelizmente 

até o momento final da pesquisa em 2011, e a partir do conhecimento mais direto da realidade dos 

vendedores, ver-se que não há organização própria por meio de associações (por parte dos 

ambulantes, excetuando lojistas). O que ocorre é que alguns são vinculados à sindicato para fins de 

aposentaria, e se enquadram na categoria/condição de agricultores. Quando falávamos em 

organização, para alguns, de imediato, só vinha a ideia de se unirem, naquele momento, para 

reivindicar a não retirada da “feira” daquele local; depois disso, cada um por si novamente, a lógica 

“individualista” é restaurada.  

De certo modo, a volatilidade da atividade dificulta a organização dos vendedores, 

provavelmente fosse mais fácil uma organização com apenas os residentes na cidade. Seguramente o 

grau de concorrência presente naquele espaço também dificulta a organização dos vendedores, a 

busca por sobrevivência coloca “trabalhador contra trabalhador”, em alguns momentos, 

principalmente quando a questão político-partidária ainda é muito forte em cidades interioranas. E 

essa não é apenas uma conclusão baseada na observação, alguns deles mesmos relataram tal realidade, 

como por exemplo, cita a nossa 2ª entrevistada, “[...] era bom, né? [...] agora que ali é daquele tipo, 

aquele pessoal ali é cada um por si e Deus por todos, sabe, às vezes.”. Outros ainda dizem: “[...] acho 

que não [funciona a organização]. [...] porque nós somo muito pequenos pra enfrentar uma classe 

alta, não adianta. [nem se juntar todo mundo?] [...] nem se juntar todo mundo. O feirante não tem vez 

a vista de Prefeitura não, principalmente os políticos que são os nossos de hoje, né? (SILVA, 2011). 

As falas expressas acima, demonstram o desconhecimento e/ou descrédito por parte de muitos 

vendedores, das reais possibilidades que a luta organizada, renderia à atividade e às suas condições 

de trabalho, que dirá uma luta emancipatória. Ficou claro isso, no desânimo quando as ações 

envolviam o enfrentamento de classes maiores e/ou dos gestores públicos em geral. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões aqui delineadas a partir das análises da configuração do comércio de rua em 

Pau dos Ferros, permite asseverar que o estudo da sociedade e dos indivíduos ocorrem a partir de 

uma visão do todo, que possibilita a compreensão daquilo que vivemos de fato, “[...] mediante os 

quais possamos compreender de que modo um grande número de indivíduos compõe entre si algo 

maior e diferente de uma coleção de indivíduos isolados[...]” (ELIAS, 1994, p. 16).  

Nesse interim, é que as particularidades históricas, a dimensão do indivíduo e as relações 

sociais constituem os pilares da análise configuracional na obra de Elias. Tornando-se importante 

analisar, portanto, o modo como os indivíduos se agregam e formam dada configuração, como essa 

se modifica com o tempo. 

A análise a partir do autor permitiu compreender, que as mudanças nas condutas humanas 

são modeladas de forma variada no curso da história. Como mesmo descreve o autor (Elias, 1993, 

p. 231): “o que muda no curso do processo que denominamos de história são as relações mútuas, as 

configurações de pessoas e a modelação que o indivíduo sofre através dela”. Desse modo o autor 

chama a atenção para algumas questões: para o fato de que os indivíduos constroem teias de 

interdependência que fazem surgir configurações de diversos “tipos”: estado, cidade, família, etc.; 

que o poder, pode assumir formas variadas, a depender das relações humanas, e sendo assim a 

relação de poder é algo possível de se identificar cotidianamente. 

Enfim, Elias com suas obras fizeram despertar novos olhares sobre a realidade social. As 

análises realizadas no comércio de rua de Pau dos Ferros, possibilitaram a compreensão de que as 

alterações que ocorrem constantemente no âmbito da sociogênese, notadamente nas relações sociais, 

moldadas continuamente, produzem mudanças nas estruturas da personalidade dos indivíduos que 

a compõem.  

Revisitar o conteúdo das entrevistas, as análises feitas na época, e a até o caderno de campo, 

à luz da teoria configuracional de Norbert Elias, possibilitou avaliar e até aprofundar determinadas 

visões sobre dada configuração. Nesse interim, é possível concluir que muitos carregam e refletem 

as relações moldadas a partir do desenrolar da atividade cotidiana do comércio popular de rua; 

mesclam suas histórias de vida, traços de relações familiares traçadas ao longo de anos, às demandas 

diárias da atividade e das relações estabelecidas no local. São relações que se estendem a outros 

vendedores de rua, que se juntam aos sábados; com as lojas; com o poder público e até, e 
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principalmente com os consumidores, esses que trazem consigo também suas histórias, habitus, 

costumes; contam através dos seus gostos, a história de sua cidade.  

É importante enfatizar que àqueles que frequentam mais de uma feira regional são moldados 

diversamente daqueles que estão a mais tempo e trabalham somente em Pau dos Ferros; esses se 

adequam, acomodam suas histórias de vida, a realidade de cada localidade frequentada. Ao mesmo 

tempo, deixam em cada localidade um pouco do seu habitus, de sua história, que permitem qualificar 

dada configuração social dá forma como se observou no campo, em diferentes períodos. De igual 

modo, não se pode negligenciar a importância do lugar, o comércio de rua popular investigado, está 

inserido numa cidade, encrava no sertão potiguar, que carrega de heranças do desenvolvimento de 

uma economia mercantil. Muitos ali foram moldados pela trajetória dessa cidade, da região e de seu 

povo. E ainda são, diante das novas funcionalidades assumidas pelas cidade. 

Torna-se imprescindível desse modo, investigar o comércio de rua das inúmeras cidades 

brasileiras, as atividades que se materializam na rua, considerando a heterogeneidade da atividade 

materializada no espaço, o seu grau e a forma como se manifesta, mas sem deixar de lado, sem 

esquecer, as relações estabelecidas ao longo do tempo, pois como assevera Foucault (2008, p.50) 

em “A arqueologia do saber”: o objeto só existe “[...] sob condições positivas de um feixe complexo 

de relações”.  
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RESUMO 

O presente trabalho discute o papel do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e 

Inovação do Estado da Paraíba – CONDESPB como uma ferramenta de planejamento territorial e 

desenvolvimento regional através da cooperação federativa. Assim como busca demonstrar a difusão da 

utilização deste instrumento de atuação no Brasil nos últimos anos. Para tanto, recorreu-se à pesquisa 

documental e bibliográfica a fim de atingir os objetivos do trabalho. Evidenciou-se que as transformações 

ocorridas no Consórcio Intermunicipal trouxeram maiores possibilidades de atuação e de obtenção de 

resultados para os municípios Consorciados por meio do planejamento. Tais mudanças atraíram a inserção de 

novos associados, demonstrando que as vantagens da cooperação intermunicipal estão sendo reconhecidas e 

que o sertão da paraíba está seguindo a tendência nacional. Verificou-se que o CONDESPB já está atuando 

para a mitigação das desigualdades sócio espaciais existentes no território e que o seu fortalecimento 

traz perspectivas de crescimento e desenvolvimento para a sua área de atuação.  

Palavras-chave: CONSÓRCIOS PÚBLICOS; COOPERAÇÃO FEDERATIVA; PLANEJAMENTO 

TERRITORIAL; DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os municípios constroem, por meio de estratégias de cooperação, instrumentos para 

racionalização econômica e administrativa e para superação de dificuldades relacionadas à execução 

de serviços públicos. Os Consórcios Públicos Intermunicipais constituem-se em um destes 

instrumentos e tomaram impulso significativo a partir da Constituição Federal de 1988 e da Lei 

11.107, de 06 de abril de 2005, que disciplina a criação e o funcionamento dos Consórcios Públicos.  
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Os consórcios dedicam-se a diversas áreas de atuação sendo que muitos deles contemplam 

mais do que uma área simultaneamente, por exemplo: agricultura, assistência social, educação, 

cultura, desenvolvimento econômico, meio ambiente etc.  

A formalização de consórcios entre os estados da federação é um movimento recente e que 

parece sinalizar para uma nova forma de atuação interestadual, valorizando-se as escalas 

macrorregional, mesorregional e microrregional. Muito embora, corra-se o risco de que alguma 

experiência possa ser desvirtuada e passe a ser um instrumento para reacomodação de interesses 

econômicos e políticos e servir para fomentar ideais separatistas.  

Ainda em relação à constituição dos consórcios interestaduais um fator que não pode deixar 

de ser considerado é a polarização política cada vez mais acirrada e a ideia, disseminada por alguns 

conservadores, de que o Nordeste é um estorvo econômico para o Centro-Sul, além de um propalado 

“reduto de comunistas”. 

A utilização desvirtuada de algum consórcio não pode ser totalmente descartada, já que é 

concebível que alguns dos entes associados podem simplesmente pegar carona nas ideias/projetos e 

até mesmo no esforço alocado pelos mais engajados na promoção de benefícios mútuos.  

Em 2017, o número de municípios integrantes de consórcios já tinha ultrapassado 3.100, 

movimento que ganhou força após a Constituição de 1988 e se acentuou após 2012 conforme 

Linhares, Messenberg, Ferreira (2017). Para os autores: “A articulação de municípios brasileiros por 

meio da formação de consórcios é um dos traços característicos do federalismo brasileiro no século 

XXI” (LINHARES, MESSENBERG, FERREIRA, 2017, p. 67). 

Considerando-se, por enquanto, a possibilidade virtuosa para a criação dos consórcios 

intermunicipais, se presume o fortalecimento, inclusive institucional, para esse tipo de arranjo, por 

consequência, acredita-se que pode se constituir num novo alento para a retomada de uma agenda de 

desenvolvimento regional, ainda que padecendo da falta de engajamento e do poder de coordenação 

do governo federal. 

No Brasil, especialmente a partir de meados da década de 2000, com a ascensão ao poder de 

Luís Inácio Lula da Silva e a formação de um governo de coalização de centro-esquerda, observa-se 

a retomada de algumas iniciativas estatais compatíveis com o modelo de desenvolvimento econômico 

existente no país no período de 1930-1980, inclusive ganhando a denominação de novo 

desenvolvimentismo. 
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De fato, o estabelecimento de políticas setoriais, como o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV), Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Pré-Sal, dentre outras, promoveram 

impactos nos diversos recortes geográficos (escalas) do país. Ademais, ganhou relevância um 

conjunto de medidas regulatórias, como a Parceria Público Privada (PPP) e a formação de consórcios 

intermunicipais, e de estímulos para captação de recursos (orçamentários, empréstimos e 

financiamentos) para potenciação de arranjos econômicos e/ou eliminação de fragilidades/gargalos 

existentes. 

Mais recentemente, após o impeachment da presidente Dilma Roussef, observa-se a retomada 

do viés neoliberal como parâmetro para a atuação do governo, mais ainda o atual, com o foco na 

promoção de um ajuste fiscal (reforma da previdência) e sem perspectivas para o estabelecimento de 

ações que possam, ainda que minimamente, promover alterações na estrutura existente para se 

alcançar melhorias relacionadas ao padrão de vida de parte considerável da população do país9. 

Até o momento o atual governo nacional não apresentou nenhum tipo de orientação estratégica 

com vistas a promoção do desenvolvimento econômico, e, também por este aspecto, verifica-se 

algumas movimentações de governos nas esferas subnacionais para a criação de consórcios, como os 

casos do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e do 

Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD), ambos estruturados e criados em 2019. 

A nova postura assumida pelos estados integrantes do Consórcio Nordeste e do COSUD pode 

representar novas oportunidades para os consórcios intermunicipais, cujas experiências de 

formalização e atuação já são bem mais corriqueiras. 

É fato que a cooperação entre municípios, principalmente entre os mais vulneráveis em 

relação às suas características socioeconômicas e à dificuldade de acesso aos investimentos/recursos 

públicos estatuais e federais, fortalece a região através da constituição de lideranças políticas 

regionais que são capazes, mesmo em contextos adversos, de produzir alianças capazes de exercer 

pressão no que tange à captação de recursos e de promover mudanças no território através da 

implementação de equipamentos públicos e da viabilização das políticas sociais por meio da 

democratização dos recursos e do poder de decisão sobre elas.  

A partir de tais delineamentos, o presente trabalho objetiva discutir o papel do Consórcio 

Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Estado da Paraíba como um 

                                                           
9 De acordo com Neri (2018, p. 01): “[...] desde o final de 2014 até final de 2017 o aumento de pobreza foi de 33%, 

passando de 8,38% a 11,18% da população brasileira. Este contingente representa 23,3 milhões de pobres no país [...]”. 
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novo instrumento de planejamento territorial e de promoção do desenvolvimento regional, e como a 

associação de municípios pode contribuir para a redução das desigualdades sócio espaciais existentes 

em sua área de atuação.  

Reconhecendo as inúmeras perspectivas investigativas que podem ser adotadas para se 

alcançar os objetivos traçados, busca-se apresentar o suporte metodológico que foi utilizado para a 

elaboração deste artigo.  

De acordo com Gil (2010, p. 25), “(...) as pesquisas se referem aos mais diversos objetivos 

e perseguem objetivos muito diferentes, [por isso] é natural que se busque classificá-las.” 

Para Gamboa (2007, pp. 25-26): 

 

Investigação significa a busca de algo a partir de vestígios. Como a investigação 

constitui um processo metódico, é importante assinalar que método ou modo, ou 

caminho de se chegar ao objeto, o tipo de processo para chegar a ele é dado pelo tipo 

de objeto e não o contrário, como pode ser entendido quando o caminho ganha 

destaque, dado o êxito de certos métodos em certos campos, chegando a ser 

priorizado de tal maneira que o objeto fica descaracterizado (‘desnaturalizado’), 

recortado ou enquadrado nos códigos restritos das metodologias. 

 

A elaboração deste trabalho foi realizada a partir de pesquisa bibliográfica, com ênfases nas 

temáticas do planejamento territorial e nas perspectivas que se apresentam a partir das experiências 

de cooperação federativa intermunicipal. Também foi realizada pesquisa documental para 

apresentação geral do Consórcio Intermunicipal e suas transformações. Recorreu-se também as 

informações e disponibilizadas no site oficial da associação, assim como em sites de órgãos oficiais 

como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de prefeituras da Paraíba. 

 

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL E 

DESENVOLVIMENTO 

Ao se fazer referência ao planejamento territorial, tem-se como premissa a realização de ações 

planejadas sobre um determinado território10, em que se pretende atuar sobre uma área delimitada 

geograficamente para se alcançar determinados fins. 

                                                           
10 De acordo com Sabourin e Texeira, (1998, p. 24): “Território distingue-se de espaço, de lugar e também de região. 

Como lembra o Professor Manuel Correia de Andrade (1995), ‘deve-se ligar sempre a idéia de território à idéia de poder 

(...), poder público estatal, (...) poder das grandes empresas (...)’". 
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Para se promover transformações em qualquer território é necessário conhecer adequadamente 

a realidade existente e dispor de instrumentos que possam viabilizar a execução das medidas 

previamente estabelecidas. Agir sobre um determinado território para promover transformações, 

especialmente, com vistas a buscar melhorias no padrão de vida para os habitantes, requer a 

legitimidade para se praticarem as intervenções. Neste sentido, tem-se a necessidade de que as ações 

sejam institucionalizadas e, consequentemente, realizadas e/ou chanceladas pelo Estado. 

Vale destacar que o conceito de território não se restringe ao aspecto da delimitação 

geográfica. Para Abramovay (1998, s/p.), "um território representa uma trama de relações com raízes 

históricas, configurações políticas e identidades que desempenham um papel ainda pouco conhecido 

no próprio desenvolvimento econômico". Ou seja, não é apenas um recorte geográfico. Na verdade: 

“Ele é um espaço construído histórica e socialmente, no qual a eficiência das atividades econômicas 

é intensamente condicionada pelos laços de proximidade e pelo fato de pertencer a esse espaço. O 

território é então um resultado e não um dado” (CIRAD-SAR, 1996 apud SABOURIN e TEXEIRA, 

1998, p. 23). 

Neste aspecto, a opção pelo uso da expressão “Planejamento Territorial” se relaciona ao fato 

de que o planejamento, através da ação do poder público estatal, pode contribuir decisivamente para 

a construção e consolidação de um território. Vislumbrando-se como fim desejado um território 

desenvolvido e tendo como delineamento “...a preocupação pela integração e pela coordenação entre 

as atividades, os recursos e os atores, por oposição a enfoques setoriais ou corporativistas que separam 

o urbano do rural, e o agrícola do industrial (a universidade do ensino básico, a pesquisa da extensão, 

etc.)”(SABOURIN e TEXEIRA, 1998, p. 23). 

As experiências de planejamento nos países capitalistas ganharam ênfase nos períodos de 

guerras e de graves crises econômicas, sendo também influenciadas pela experiência de planificação 

dos países socialistas após 1917. Neste sentido, observam-se ações de maior intervencionismo no pós 

Crise de 1929 e em virtude das duas grandes guerras (IANNI, 1996). 

No Brasil, a partir da década de 1930, inúmeras medidas intervencionistas foram adotadas 

pelo Governo de Vargas, sem, contudo, representarem um conjunto articulado de medidas 

conformados num plano, mas que podem ser tomadas como precursoras do planejamento 

governamental no Brasil (IANNI, 1996). 

A partir de então diversas intervenções do Estado foram sendo realizadas. Países não 

desenvolvidos, como o Brasil, que executaram estratégias de desenvolvimento focadas no mercado 
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interno serviram como exemplos de casos de insucesso, em que tais estratégias, ditas 

intervencionistas, resultariam em processos inflacionários crônicos e, consequentemente, 

desestabilização macroeconômica. 

Assim, o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro orientado pela estratégia de 

substituição de importações, cuja execução começou na década de 1930, teria se esgotado no final da 

década de 1970 e a condução da política econômica teria que ser recalibrada para atendimento das 

formulações estabelecidas através do Consenso de Washington, com foco no controle do processo 

inflacionário (buscar a estabilidade) e diminuição do intervencionismo estatal. 

Durante a década de 1980 até o êxito alcançado pelo Plano Real no controle da inflação, 

observou-se um amplo processo de desacreditação da capacidade do Estado de promover e/ou 

coordenar ações para promoção do desenvolvimento econômico, paralelamente, verificou-se a 

desmobilização dos órgãos, empresas e agências estatais responsáveis por boa parte dos projetos 

estruturantes do país. 

Apontava-se o gigantismo do Estado como a causa da crise econômica e como o principal 

empecilho para que o mercado pudesse assumir o protagonismo do processo de desenvolvimento 

econômico. Em tal cenário, legitimavam-se ações como a abertura do mercado interno, sem 

exigências de contrapartidas, facilidades para o fluxo de capitais, inclusive especulativos, venda de 

ativos do Estado (privatizações), políticas monetária e fiscal contracionistas, extinção de órgãos 

públicos, como as superintendências de desenvolvimento regional, enfim, o abandono de qualquer 

projeto de desenvolvimento nacional. 

As inúmeras mudanças que ocorreram na economia mundial a partir do último quartel do 

século XX, marcadas pela difusão de novas tecnologias da chamada terceira revolução industrial, 

permitiram a aceleração do processo de globalização11, destacando-se a crescente financeirização, a 

reestruturação produtiva em escala planetária alavancada pela força cada vez mais desestabilizadora 

das multinacionais em relação aos capitais privados dos países não desenvolvidos e a consolidação 

do paradigma neoliberal, como diretriz norteadora para a condução das políticas econômicas. A 

percepção generalizada de irreversibilidade do processo de globalização e a pressão decorrente de 

organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial foram 

                                                           
11 “Os fluxos cada vez mais intensos de mercadorias, serviços e recursos (intra e extrarregional) produziram inúmeras 

mudanças, quer seja pela força homogeneizadora proveniente do centro capitalista através do processo de globalização, 

quer pelas alterações ocorridas no interior dos países, com rebates significativos na configuração regional.” (BARRETO 

FILHO, 2018, p. 184). 
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determinantes para que os diversos países buscassem a adoção de políticas econômicas alinhadas com 

a nova ordem emergente. 

Ou seja, em virtude do convencimento de que a nova ordem econômica dada pelo processo 

de globalização não poderia (ou não deveria) ser obstaculizada por ações de governos nacionais, 

restar-lhes-iam propiciar as condições para facilitação de tal processo. Neste sentido, inúmeros casos 

de sucesso de experiências locais/regionais de desenvolvimento passaram a ser mostradas como as 

alternativas mais viáveis para as localidades/regiões alcançarem níveis mais desejáveis de 

desenvolvimento. 

Em tal arranjo caberia ao governo nacional não criar embaraços e facilitar a atuação do capital 

privado e as localidade/regiões se encarregariam de competirem pela atração dos capitais, buscando 

potenciar os diferenciais existentes e eliminar as fragilidades. Esse tipo de iniciativa local/regional 

recebe apoio de organismos internacionais, como o Banco Mundial, e passa a despertar cada vez mais 

atenção de estudiosos e pesquisadores através da formulação de diversas teorias para explicar os casos 

de sucessos, por exemplo, o caso da chamada “Terceira Itália”12. 

Pode-se afirmar que, mais uma vez, a política econômica que tem (des)orientado o atual 

governo é aquela associada a ideia de Estado mínimo e mais mercado, com o governo federal abrindo 

mão de envidar esforços para a promoção do desenvolvimento, restringindo-se a atuação no plano 

econômico ao estabelecimento de um ajuste fiscal através da reforma da previdência. Repetindo-se o 

que caracterizou a atuação estatal nas décadas de 1980 e 1990, cuja síntese foi apresentada por Vainer 

(2007, p. 09): 

 
A história recente do planejamento territorial no Brasil poderia ser narrada como 

uma trajetória continuada, embora não linear, de desconstituição. Em primeiro lugar, 

desconstituição política, evidenciada no desaparecimento progressivo da questão 

regional da agenda nacional. Paralelamente, reflexo e fator deste processo, a 

desconstituição tem sido também operacional – ou instrumental, se preferível –, com 

a desmontagem dos aparatos institucionais que, na segunda metade do século 

passado, foram implantados pelo governo federal para conceber e implementar 

políticas, planos e projetos cujo objetivo explicitamente enunciado era o 

ordenamento territorial e a redução das desigualdades regionais. Esvaziados de 

função e sentido, agências e órgãos regionais, onde sobreviveram, transformaram-

se, via de regra, em nichos de articulação de interesses paroquiais e de reprodução 

de elites quase sempre decadentes. 

 

                                                           
12 De acordo com Carrière e Cazella (2006, p. 29): “A ‘Terceira Itália’ distingue-se das grandes estruturas industriais 

predominantes [...] pela sua dinâmica de desenvolvimento particular, decorrente da presença de inúmeras Pequenas e 

Médias Empresas.” 
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Mais uma vez entram em cena as desconstituições política e instrumental do aparato estatal, 

com ataques incisos aos poucos órgãos e agências com alguma capacidade de atuação. Em tal cenário 

não se pode descartar a reedição da chamada “guerra dos Lugares”, tendo em vista, especialmente, a 

incapacidade demonstrada até o momento do governo federal assumir responsabilidades para 

promover o desenvolvimento. 

Referindo-se ao passado, mas perfeitamente compatível com a atual conjuntura, diz Vainer 

(2007, p. 12): 

 
[...] falta um pacto territorial democraticamente estabelecido que reconheça a 

autonomia de estados e municípios, mas, também, ao mesmo tempo, sua necessária 

solidariedade e complementaridade. Esta situação propicia a eclosão de uma guerra 

de todos contra todos, da qual saem vencedoras, como se sabe, as empresas privadas, 

que promovem verdadeiros leilões para os que ofereçam maiores vantagens – fiscais, 

fundiárias, ambientais, etc. 

 

Continua ausente até a possibilidade para que o governo federal ofereça um novo pacto 

territorial nos termos propostos por Vainer (2007), tendo-se, por outro lado, algumas iniciativas que 

podem se constituírem em novos alentos para a promoção do desenvolvimento, como, por exemplo, 

a constituição de consórcios interestaduais. Essas iniciativas podem potenciar as experiências de 

formalização de consórcios e o fortalecimento dos arranjos já existentes entre os municípios. 

Ademais, a possibilidade de atuação conjunta também pode se beneficiar da captação de 

recursos através das bancadas dos diversos estados no Congresso Nacional. 

Verifica-se que a capacidade de atuação conjunta pode se tornar um elemento decisivo para o 

êxito (ou fracasso) nas estratégias possíveis para se potenciar o desenvolvimento dos territórios. 

Devendo-se reconhecer que: 

 
Os novos referenciais de desenvolvimento, gestão e planejamento do território estão 

vinculados às transformações que vêm ocorrendo nas últimas décadas. As bases 

materiais para as articulações entre os territórios e formação de redes, as 

transformações macroeconômicas na forma de acumulação capitalista e seus 

desdobramentos microeconômicos promovem uma nova forma de intervenção 

territorial (ENDLICH, 2007, p. 05). 

 

Dentre os novos referenciais de desenvolvimento, gestão e planejamento do território se 

destacam as iniciativas para a atuação conjunta de entes federados, principalmente municípios, 

através da formalização dos consórcios. Além da institucionalização, tem-se como indispensável o 
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adequado funcionamento de tais consórcios, sob pena de não viabilizarem as ações e recursos 

necessários para promover alterações estruturais nos territórios em que atuam. 

 

3 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 

 

 

Os Consórcios Públicos Intermunicipais são arranjos que representam uma alternativa à 

gestão pública como forma de descentralização do poder. Sua atuação é voltada para o 

desenvolvimento das áreas em que atuam e com base na implementação de políticas, programas, 

projetos e ações através da integração dos municípios.  

  A Confederação Nacional dos Municípios publicou no ano de 2016 uma Cartilha na qual está 

descrita a forma de constituição de Consócios Públicos (passo a passo). Nesse documento é ressaltado 

que a constituição de consórcios públicos traz muitas vantagens para a gestão pública, dentre elas, 

destacam-se: o aumento da capacidade de realização; solução de problemas que não se viabilizariam 

pela atuação isolada; economia de recursos (fazer mais com menos); modernização de processos; e 

criação de uma identidade regional. (CNM, 2016). 

Os consórcios públicos também ampliam as alternativas para a prestação de serviços públicos. 

Além da prestação direta pelos Entes federativos e da prestação indireta (delegada por meio de 

concessão ou permissão), nasce a possibilidade da gestão associada. (CNM, 2016). 

Algumas das possibilidades de atuação dos consórcios públicos estão disciplinadas no art. 3º 

do Decreto 6.017/2007:  

 
I – a gestão associada de serviços públicos; II – a prestação de serviços, inclusive de 

assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens à administração 

direta ou indireta dos Entes consorciados; III – o compartilhamento ou o uso em 

comum de instrumentos e equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de 

informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de 

pessoal; IV – a produção de informações ou de estudos técnicos; V – a instituição e 

o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres; VI – a 

promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente; VII 

– o exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe 

tenham sido delegadas ou autorizadas; VIII – o apoio e o fomento do intercâmbio de 

experiências e de informações entre os Entes consorciados;  IX – a gestão e a 

proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum; X – o 

planejamento, a gestão e a administração dos serviços e recursos da previdência 

social dos servidores de qualquer dos Entes da Federação que integram o consórcio, 

vedado que os recursos arrecadados em um Ente federativo sejam utilizados no 

pagamento de benefícios de segurados de outro Ente, de forma a atender o disposto 
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no art. 1o , inciso V, da Lei 9.717, de 1998; XI – o fornecimento de assistência 

técnica, extensão, treinamento, pesquisa e desenvolvimento urbano, rural e agrário; 

XII – as ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e 

regional; e XIII – o exercício de competências pertencentes aos Entes da Federação 

nos termos de autorização ou delegação. 
 

Segundo o Jornal Brasil de Fato, em março de 2019 os governadores do Nordeste criaram um 

consórcio que une as nove unidades federativas. Para eles a associação será um instrumento de 

administração visando melhorar a gestão de recursos públicos e ampliar a cooperação entre os 

estados.  

Por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste a região 

poderá atuar juridicamente como um só estado na contratação de serviços e realização de obras. A 

perspectiva é de que os nove estados abram licitações conjuntas para adquirir itens comuns da área 

da saúde a fim de reduzir muito o custo e possibilitar mais rapidez, economia e eficiência no trato dos 

recursos públicos. Acredita-se que a experiência interestadual pode contribuir para a valorização dos 

arranjos já existentes, como os consórcios intermunicipais. 

Na Paraíba já existem alguns Consórcios Intermunicipais que vêm se reestruturando e 

buscando aproveitar melhor essa importante ferramenta de gestão. Nesse contexto tem-se como 

exemplo o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Estado 

da Paraíba que apresentou iniciativas para a reformulação das diretrizes estabelecidas para a 

abrangência de intervenções e mobilização para aumentar a sua área de atuação no intuito de agir 

com mais efetivamente frente às fragilidades do território e de promover mudanças significativas 

através do planejamento territorial e de investimentos e ações a serem executadas.  

 

4 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA: CONTEXTUALIZAÇÃO E 

REESTRUTURAÇÃO  

 

O Consórcio cujo nome é apontado no título desta seção foi reestruturado no ano de 2019 e já 

possuiu outra nomenclatura:   Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Nascente 

do Rio do Peixe. Foi fundado em 13 de junho de 2011 sob a forma de associação publica, sem fins 

lucrativos, de personalidade jurídica de direito público. Foi formado inicialmente por 4 (quatro) 

municípios do sertão paraibano: Bernardino Batista, Joca Claudino, Poço Dantas e Poço de José de 
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Moura. No ano de 2016 recebeu a adesão do município de Uiraúna. (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE, 2011).  

A área total dos municípios integrantes do Consórcio até 2019 - antes da sua reformulação - 

era 617,36 Km² cujos limites geográficos podem ser observados na Figura 1. 

Figura 1 – Área de atuação do Consórcio intermunicipal estrutura antiga (em destaque)

 
                           Fonte: Google Maps (2019).  

 

A figura 1 demonstra o recorte espacial ², na qual estão contidos os municípios integrantes do 

Consórcio Intermunicipal. O somatório da área dos municípios é estimada em  617,36 km² na qual 

está distribuída uma população total de 29.431 habitantes.  

O Consórcio tinha como objetivo principal atuar na área de resíduos sólidos e projetos 

hídricos. Todavia, segundo o seu primeiro Estatuto Social, a associação poderia atuar em diversas 

áreas: 

 
A constituição do Consórcio Intermunicipal tem também por finalidade a adoção de 

políticas públicas na área de Aquisição e/ou uso de máquinas e equipamentos; 

Assistência Social; Capacitação Administrativa; Compartilhamento de 

equipamentos de pessoal técnico; Compras Conjuntas (de uma licitação para atender 

os municípios consorciados) Desenvolvimento agropecuário; Desenvolvimento 

Cultural e Turismo; Desenvolvimento econômico; Educação; Elaboração de Planos 

Diretores e de Desenvolvimento Regional; Esporte e Lazer; Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, Coleta de 

Resíduos Sólidos especiais, Coleta seletiva, Limpeza Urbana, Disposição final do 

lixo); Habitação; Implantação de Agroindústrias; Meio ambiente, recursos hídricos 

e saneamento; obras públicas; processamento de dados; Qualificação da mão de 

obra; Transportes e unidades de saúde consorciais (hospitais, centros clínicos, 

laboratórios, farmácias de manipulação), conforme definido no protocolo de 
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intenções constante do Anexo único, parte integrante desta Lei. (CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA NASCENTE 

DO RIO DO PEIXE, 2011).  
 

De acordo com dados coletados no último recenseamento populacional, em 2010, o município 

mais populoso, Uiraúna, tinha 14.584 habitantes, com 10.349 residentes na zona urbana e 4.235 na 

zona rural, apresentando uma densidade demográfica de 52,23 hab/km² e uma área territorial de 294,5 

km². E o município menos populoso era Joca Claudino com 2.615 habitantes, apresentando uma 

densidade demográfica de 35,34 hab/km² e uma área territorial de 74,01 km². 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional da Nascente do Rio do Peixe 

participou de diversos editais sem sucesso, a maioria deles na tentativa de ser contemplado com um 

aterro sanitário que pudesse atender os municípios associados e, dessa forma, se adequarem à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a extinção dos lixões e a destinação correta do lixo, 

dentre outros aspectos. Todavia, observada a estruturação fragilizada do Consórcio e a sua 

incapacidade de pressão política junto as esferas superiores, iniciou-se o processo de aprimoramento 

e reestruturação da entidade. 

Várias mudanças ocorreram no primeiro trimestre do ano de 2019, dentre elas: Renovação do 

Estatuto Social da entidade que determina a nova metodologia de trabalho da associação dos 

municípios; Eleição e posse do novo presidente, o senhor João Bosco Nonato Fernandes, prefeito do 

município de Uiraúna, eleito por unanimidade; Alteração do nome da associação que passou a ser 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Estado da Paraíba – 

CONDESPB; Alteração do Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para 

promover a expansão das atividades a serem desenvolvidas pelo Consórcio; Criação do cargo de 

diretor executivo para condução efetiva dos trabalhos com a nomeação Sr. Itamar Moreira, ex-prefeito 

do município de Poço Dantas (CONDESPB, 2019). 

Como um dos aspectos mais relevantes da nova concepção do Consórcio deve-se destacar a 

adesão de 5 (cinco) novos municípios paraibanos para fortalecimento da associação: Sousa, São José 

da Lagoa Tapada, Triunfo, Santa Helena e Vieirópolis.  Dentre eles vale ressaltar que o município de 

Sousa, de acordo com o último censo do IBGE, tem sua população composta por 65.803 pessoas 

distribuídas em 738,547 km², ou seja, individualmente este município supera o somatório total da 

formação inicial do Consórcio tanto em população quanto em extensão territorial.  

Em síntese, a associação é constituída atualmente por 10 (dez) municípios: Bernardino Batista, 

Joca Claudino, Poço Dantas e Poço de José de Moura, Santa Helena, São José da Lagoa Tapada, 
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Sousa, Triunfo, Uiraúna, e Vieirópolis. O somatório da população atual é de 122.793 pessoas o que 

representa um aumento de 317 % de pessoas atendidas pelo Consórcio. Em se tratando de extensão 

territorial, a área de abrangência da associação que era de 617 km² passou a mais de 2.200 Km².  

A economia da área de atuação do Consórcio apresenta como traço marcante a existência de 

municípios com elevada dependência de transferências externas de recursos. Além disso, os 

municípios têm o terciário como setor predominante, setor industrial incipiente e setor agropecuário 

comprometido pela longa estiagem que atingiu a região (2012-2017). 

Conforme divulgado no site oficial da associação, as primeiras ações a serem executadas pelo 

Consórcio são nas áreas de agricultura e infraestrutura urbana. Os municípios fizeram o rateio de 

aproximadamente 13 milhões de reais oriundos de emenda parlamentar que serão empregados na 

aquisição de máquinas e equipamento apropriados para utilização em pavimentação asfáltica e 

melhoramentos na atividade agrícola. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados ainda no ano de 

2019 (CONDESPB, 2019). 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considera-se que a cooperação federativa, tanto interestadual quanto intermunicipal, é um 

instrumento que vem se destacando no Brasil e que merece atenção âmbito acadêmico para difusão e 

aperfeiçoamento da metodologia de gestão que pode transformar a realidade nos diferentes arranjos 

sócio espaciais, principalmente nas áreas fragilizadas do sertão nordestino onde está situado o 

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e Inovação do Estado da Paraíba. 

Dentre os novos referenciais de desenvolvimento, gestão e planejamento do território se 

destacam as iniciativas para a atuação conjunta de entes federados, principalmente municípios, 

através da formalização dos consórcios. Além da institucionalização, tem-se como indispensável o 

adequado funcionamento de tais consórcios para viabilização de ações e recursos necessários para 

promoção de alterações estruturais nos territórios em que atuam. 

A reestruturação do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável e 

Inovação do Estado da Paraíba e a percepção das vantagens da cooperação intermunicipal para a 

promoção do desenvolvimento conjunto demonstra que a instituição tem potencial para promover 

mudanças significativas em sua área de atuação. Além disso, o fortalecimento da entidade através da 
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inserção de novos municípios implica maior peso político, maior capacidade competitiva e maior 

possibilidade de atração e captação de recursos financeiros para enfrentamento das adversidades e 

atendimento das demandas do sertão paraibano, bem como para diminuição das disparidades entre 

localidades, trazendo novas perspectivas de crescimento e desenvolvimento e de mitigação das 

desigualdades sócio espaciais existentes no território 
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RESUMO 

O Brasil caracteriza-se como um país que enfrenta sérias dificuldades com relação a desigualdade social 

existente entre sua população, na qual suas riquezas são divididas de forma desigual, em que grande parcela 

da população sofre por falta desses recursos. Portanto, o país tem historicamente sofrido com a má distribuição 

de renda, por ter um grande número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Nessa perspectiva, surgem, 

através da implementação de políticas públicas, os chamados Programas de Transferência de Renda Mínima 

que visam responder, ainda que de forma tímida e limitada, à histórica dívida social. O Programa Bolsa Família 

(PBF) é uma dessas políticas públicas de transferência de renda implementado em 2003 no Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva, que de um modo geral, tem se destacado positivamente, principalmente no tocante à 

renda e ao impacto no movimento de combate à pobreza e extrema pobreza, que vem se reduzindo nos últimos 

anos. Tomamos como referência um estudo de caso realizado no Bairro Manoel Deodato na cidade de Pau dos 

Ferros - RN, o presente artigo discutirá as características da sociedade brasileira no que se refere a distribuição 

de sua riqueza, destacaremos algumas das políticas públicas e de forma particular, as repercussões do programa 

Bolsa Família nas condições de vida dessas famílias beneficiárias para podermos observar as possíveis 

melhorias ocasionadas a essas famílias e assim, compreendermos melhor o papel das políticas públicas de 

transferência de renda. 

Palavras-chave: Desigualdade Social; Políticas Públicas; Bolsa Família; Pobreza. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O Brasil enfrenta problemas relacionados à pobreza e a desigualdade social de sua população 

desde o período da sua colonização. A partir do século XX, passou-se a incluir na agenda pública do 

país, políticas sociais que visam à transferência da renda, voltadas para aquelas famílias que não 

conseguem o mínimo para sobreviver, e essas políticas, desde então são ferramentas utilizadas pelo 

Estado para proporcionar melhor distribuição da renda. 

 Mesmo sabendo que o Brasil contém uma riqueza natural abrangente, a mesma é distribuída 

de forma desigual, na qual uma pequena parte da sociedade detém a maior parte da riqueza, enquanto 
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a grande maioria, só possui uma parte quase insignificante da riqueza produzida no país, 

proporcionando assim uma relação de forte desigualdade de renda. 

 A parcela da sociedade de baixa renda que vivem em situação de pobreza, não consegue 

usufruir dos seus direitos essenciais, direitos esses que são garantidos a todos os brasileiros, passando 

por dificuldades e gerando, muitas das vezes, um ciclo vicioso de pobreza e miséria em tais famílias, 

situação em que se observa a importância de políticas públicas voltadas para esta parcela da 

sociedade. Essas políticas públicas com o passar do tempo e com o agravamento das desigualdades 

sociais acabam se tornando prioridades nas agendas públicas, por se tratar de uma situação que gera 

pressão sobre a administração pública. 

 O poder público tem por obrigação proporcionar o acesso dos bens e serviços essenciais para 

sobrevivência - alimentação, educação, saúde e assistência social - para aquela parte da população 

que está na pobreza, assim, os programas de transferência de renda têm função fundamental neste 

processo e são indispensáveis. 

 Objetivamos assim, compreender a importância das políticas públicas no processo de 

crescimento e desenvolvimento socioeconômico no semiárido, e de modo específico, identificar 

algumas melhorias proporcionadas aos beneficiários do Programa Bolsa Família no bairro Manoel 

Deodato no município de Pau dos Ferros – RN.  

 Para alcançar os nossos objetivos definidos, utilizaremos uma pesquisa Descritiva 

Exploratória, procurando descrever as condições sociais brasileiras, e de modo particular, das famílias 

beneficiadas no referido bairro estudado, e a partir daí, verificar estes dados e suas possíveis relações 

com a melhoria de vida das famílias, principalmente em função da redução das desigualdades 

verificadas nos últimos anos. Nos nortearemos por dois tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, 

utilizando trabalhos bem conceituados, produzidos sobre a temática, e também, a utilização de dados 

primários obtidos em uma pesquisa de campo realizada, para constatar essas modificações na referida 

comunidade. 

 O trabalho se organizará da seguinte forma: nesta primeira parte, introduzimos as principais 

características da sociedade brasileira, e destacamos os objetivos, além de mostrarmos o caminho 

metodológico utilizado para o alcance desses objetivos e a esquematização deste trabalho.  
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 Em seguida apresentamos as principais características históricas da distribuição da riqueza 

brasileira, evidenciando as disparidades existente em relação as regiões, o alto nível de desigualdade 

social, que penaliza algumas regiões em detrimento a outras, e de forma específica trataremos da 

região semiárida, as suas principais peculiaridades, e as principais dificuldades enfrentadas há muitos 

anos, que atrapalham o seu desenvolvimento e em muitos casos impossibilitam uma melhor condição 

de vida para a sua população. Discutimos sobre a obrigação do estado em proporcionar políticas 

públicas que amenizem este alto grau de desigualdade entre as regiões, sendo ele, o principal 

responsável pela redução dessas disparidades. Destacamos as primeiras políticas públicas voltadas 

para a redução das desigualdades e algumas considerações sobre as mesmas. Para finalizar esta parte, 

nos voltamos para o Programa Bolsa Família, na qual, destacamos de forma breve, algumas 

características, como também os seus principais benefícios para a população mais necessitada, 

apresentando alguns dados coletados em uma pesquisa de campo realizada com as famílias 

beneficiadas no Bairro Manoel Deodato no município de Pau dos Ferros, evidenciando as principais 

melhorias proporcionadas a essas famílias com a implementação do Programa e suas principais 

consequências na renda das mesmas. 

Finalizando com as considerações finais, através da qual, destacamos as principais 

informações alcançadas com a realização do trabalho e avaliamos a relação existente entre as políticas 

públicas, destacando o Programa Bolsa Família, e uma possível melhoria de vida das famílias de 

baixa renda no semiárido.   

 

2 A HISTÓRICA DESIGUALDADE SOCIAL BRASILEIRA E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Desde seu período colonial, o fato do Brasil se posicionar como uma economia tardia e 

periférica, faz com que até hoje sua população sofra consequências negativas, no senário da economia 

internacional, esse atraso da economia brasileira acarreta para a sua sociedade grandes perdas 

econômicas e sociais (PONTES, 2004). 

A alimentação é uma das condições mínimas de dignidade e cidadania que um ser humano 

tem direito, a falta de poder aquisitivo que é característica na população mais carente, limita o acesso 
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a alimentação, gerando uma falta de segurança alimentar adequada. Como destaca Hoffmann (1995, 

p. 01): 

 

Considera-se que há segurança alimentar para uma população se todas as pessoas 

dessa população têm, permanentemente, acesso a alimentos suficientes para uma 

vida ativa e saudável. Nas economias mercantis, em geral, e particularmente na 

economia brasileira, o acesso diário aos alimentos depende, essencialmente, de a 

pessoa ter poder aquisitivo, isto é, dispor de renda para comprar os alimentos. Uma 

parcela substancial da população brasileira tem rendimentos tão baixos que a coloca, 

obviamente, em uma situação de insegurança alimentar.  

 

Não implica considerar o Brasil um país pobre, mesmo ele dispondo de um enorme 

contingente de sua população, localizada abaixo da linha de pobreza, pois, se a origem dessa pobreza 

não estiver em função da escassez de recursos, deve procurar fazer essa investigação em outra esfera, 

assim, localizando o fator responsável por esta pobreza (BARROS, 2001). 

Os elevados níveis de pobreza que afligem a sociedade encontram seu principal determinante 

na estrutura da desigualdade brasileira, uma perversa desigualdade na distribuição da renda e das 

oportunidades de inclusão econômica e social, assim, o Brasil não é um país pobre, mas um país com 

muitos pobres (BARROS, 2001).  

Amartya (1993, p. 02) também argumenta sobre a desigualdade social existente em alguns 

países: “Um país pode ser muito rico em termos econômicos convencionais (isto é, em termos do 

valor das mercadorias produzidas per capita) e, mesmo assim, ser muito pobre na qualidade de vida 

dos seus habitantes”. 

Por ser um país profundamente injusto e desigual na sua distribuição de renda, o Brasil 

aparenta ser um país pobre, mas Barros (2001, p. 23) destaca que:  

 

O diagnóstico básico referente à estrutura da pobreza entende que o Brasil, no limiar 

do século XXI, não é um país pobre, mas um país extremamente injusto e desigual, 

com muitos pobres. A desigualdade encontra-se na origem da pobreza e combatê-la 

torna-se um imperativo. Imperativo de um projeto de sociedade que deve enfrentar 

o desafio de combinar democracia com eficiência econômica e justiça social. Desafio 

clássico da era moderna, mas que toma contornos de urgência no Brasil 

contemporâneo. 
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Para Barros (2001) por ser tão frequente no Brasil, a desigualdade, principalmente na 

distribuição da renda, acaba por fazer parte da história brasileira, adquirindo fórum de coisa natural. 

Isso caracteriza o principal determinante da pobreza, que é retrato do alto grau de desigualdade 

distributiva de renda. 

Segundo os intelectuais, o atraso da economia brasileira no século passado estava em função 

do clima tropical que prejudicava a produção e das “raças inferiores”, que era aquela parcela da 

sociedade que passava por dificuldades, principalmente aquela situada na miséria (AGUIAR, 2006). 

Neste quadro de desigualdade social, algumas regiões acabam sofrendo mais do que outras, a 

região Nordeste por se caracterizar também por frequentes ocorrências de secas, acaba por ser mais 

atingida com essas disparidades. Como destaca Lima (2014, p. 3): 

 

A economia da região semi-árida do Nordeste é há muito conhecida pelas suas 

debilidades em termos de recursos naturais e humanos, além da ocorrência de secas 

freqüentes que contribuem para desnudar o frágil equilíbrio existente em sua base 

econômica e social. Não por acaso encontra-se no semiárido nordestino uma elevada 

concentração de pobreza, herança e reprodução de fatores históricos e culturais 

associados às assimetrias regionais do desenvolvimento brasileiro.  

 

 Furtado (2007) chama a atenção para os ciclos de produção da economia brasileira para 

destacar as origens dessas desigualdades, com a expansão da economia cafeeira e o processo de 

industrialização via substituição de importações, além das políticas de defesa da economia cafeeira 

empreitadas pelo poder público, estimulou-se uma intensa acumulação de capital na região sudeste, 

que atraia o capital mais vulnerável das demais economias, tendo em vista, as facilidades e melhores 

perspectivas de retorno financeiro na cafeicultura.  

 Esta concentração na região sudeste, ocasionou uma forte desigualdade regional no Brasil, 

afetando negativamente o Nordeste, que já sofre com suas peculiaridades, mas, podemos observar 

um processo de descentralização em curso, como destaca Araújo (2014, p. 542): 

 

O Brasil do fim do século XX havia se tornado uma importante economia industrial 

construída em processo que agudizou desigualdades sociais e regionais. No entanto, 

a forte concentração da indústria no Sudeste atingira seu auge nos anos 1970 e, desde 
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então, observa-se um modesto movimento de desconcentração que beneficiou 

especialmente o interior de São Paulo, Minas Gerais e a Região Sul, mas que também 

atingiu as metrópoles do litoral do Nordeste e chegou a Manaus, no Norte, por conta 

especialmente de incentivos fiscais, sobretudo a Zona Franca de Manaus. A rápida 

abertura comercial promovida nos anos 1990, associada a câmbio valorizado e juros 

elevados, afetou o tecido industrial existente, iniciando movimento que alguns 

denominam de desindustrialização, cujo germe se localiza naquele momento. 

 

 Com a economia mundial indo razoavelmente bem nos anos iniciais do século XXI, na qual 

podemos destacar a China, com uma aceleração no seu crescimento e concomitantemente se tornando 

um dos principais compradores das commodities brasileiras, isso proporcionou uma melhora no 

desempenho da economia nacional. Um período em que a inflação ainda era resistente, embora, bem 

comportada se comparada com as taxas elevadas enfrentadas nas décadas anteriores. O país conseguiu 

ter um crescimento razoavelmente considerável, através da qual, uma melhoria na sua situação 

macroeconômica pode ser observada se pegarmos os indicadores da primeira década do século atual 

e compararmos com aqueles prevalecentes no final do século passado (ARAÚJO, 2014). 

 Estas melhorias nacionais acompanhadas do processo de descentralização e do crescimento 

econômico, acabam por beneficiar as regiões menos avançadas, mesmo sabendo que este processo 

ainda não possibilita uma mudança de estrutura tão rápida. Como observa Lima (2014, p. 2): “[...] há 

indicações de que essa base econômica está dando sinais de mudanças mais significativas, embora 

ainda vá conviver por muito tempo com o ‘velho’, ou seja, com as estruturas mais atrasadas e 

conservadoras que lhe tem sido características”. 

 Algumas características específicas da região também impulsionam uma intensa acumulação 

de capital, na qual podemos destacar o fato da mão de obra ser mais barata em relação a outras regiões, 

o seu clima que por ser seco favorece à fruticultura irrigada, os incentivos fiscais proporcionados 

pelos estados visando atrair investimentos, além das políticas públicas de transferências 

governamentais e as de infraestrutura, que possibilitam melhores condições para o crescimento e 

desenvolvimento (LIMA, 2014). 

 A retomada das políticas públicas, de forma especial as federais, foram beneficiadas pela 

melhoria do quadro fiscal. As que mais se destacaram, foram aquelas voltadas a estimular o 

crescimento da renda das famílias. Como a elevação do salário mínimo e um cenário de inflação mais 

equilibrada, essa elevação na renda das famílias estimula o consumo interno, possibilitando um 
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crescimento econômico que gera um efeito positivo sobre os níveis de emprego na sociedade 

(ARAÚJO, 2014). 

 Estas disparidades que observamos entre as regiões também pode ser observada no interior 

das regiões, ou seja, dentro das próprias regiões existem suas desigualdades e disparidades. Na região 

nordeste também é visível uma concentração em alguns estados. Com destaca Lima (2014, p. 5): 

 

Na Região, conforme é bastante sabido, mas não custa lembrar, observa-se também 

uma elevada concentração de atividades produtivas, pois os três estados maiores em 

termos de PIB (Bahia, Pernambuco e Ceará) concentravam cerca de 64% do total do 

PIB nordestino, enquanto os três estados com menores PIBs (Alagoas, Sergipe e 

Piauí) representavam em 2010 cerca de 14% deste total. 

  

Dentre as principais estratégias que necessitariam ser adotadas para impulsionar a redução da 

pobreza, destaca-se a promoção do crescimento da renda per capita, acompanhado de um processo 

de distribuição de renda mais igualitário. A combinação de políticas que visem esses objetivos, 

consequentemente, concederia maior eficácia e velocidade ao processo de combate à pobreza 

(BARROS, 2001). 

Quando observamos o coeficiente de Gini, podemos ver uma redução no grau de desigualdade 

na sociedade brasileira a partir dos primeiros anos deste século (Figura 01). Muitos fatores podem 

influenciar nesta redução das desigualdades, desde o crescimento econômico verificado na economia 

brasileira nos anos recente, como também o aumento real do salário, outro ponto que devemos 

destacar, são as políticas públicas de transferência de renda, de crédito, entre outras, que aumentam 

o poder aquisitivo das famílias localizadas em situações de pobreza e extrema pobreza. Não é fácil 

definirmos a participação exata de cada um desses fatores na redução dessas disparidades, mas 

podemos destacar eles como alguns dos responsáveis por essa mudança verificada. 
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Figura 01 - Coeficiente de Gini no Brasil 

 

Fonte: IPEA (2017). Elaboração Própria. 

 

Essa redução das desigualdades gerou impactos positivos na sociedade, e podemos destacar 

as regiões menos desenvolvidas, como o Nordeste, sendo uma das regiões mais beneficiadas com 

essa diminuição das disparidades, tendo em vista, o grande número de famílias pobres residentes na 

mesma, assim, pela lógica, tendo um bom número de residentes pertencendo a essas famílias que 

melhoraram de vida. 

Quando discutimos sobre o semiárido, temos que levar em consideração os diversos fatores 

que são característicos desta região, sua vulnerabilidade, principalmente por enfrentar períodos de 

seca que afetam diretamente algumas de suas culturas tradicionais, como destaca Lima (2014, p. 7): 

 

Como resultado desse conjunto de forças, o “velho” semiárido apresenta um quadro 

geral de condições socioeconômicas ruins e muito vulneráveis às variações 

climáticas que afetam principalmente as culturas tradicionais da região, milho e 

feijão, cultivadas pela grande maioria dos pequenos proprietários, além da pecuária 

 

Com essas condições “o ‘velho’ semiárido nordestino tem sua economia muito dependente do 

setor público e das transferências governamentais, do que deriva boa parte de sua renda que é, 

provavelmente, maior que o produto ali gerado” (LIMA, 2014, p. 7). Assim, destacamos o papel das 

políticas públicas no que pesa a redução da pobreza nestas regiões mais penalizadas pelo processo de 

distribuição da riqueza nacional. 

 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

1
9

7
6

1
9

7
7

1
9

7
8

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4



 

  68  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

2.1 Políticas públicas: um dos instrumentos de combate à desigualdade  

 

 As políticas públicas são ações governamentais que surgem das necessidades sociais, tendo 

em vista que, o Estado deve agir para reduzir as disparidades e proporcionar uma melhor condição de 

vida para a sociedade.  

 As funções desempenhadas pelo Estado sofreram várias modificações com o passar do tempo. 

No início, o seu objetivo principal estava relacionado a segurança pública e defesa contra-ataques 

inimigos. Com a constituição de 1988 e o aprofundamento da democracia, o Estado passou a se 

preocupa em promover o bem-estar social, contudo, para conseguir promover o bem-estar é 

necessário atuar diretamente em diversas áreas e desenvolver uma série de ações na educação, saúde 

e meio ambiente (CALDAS, 2008). 

 Isso corresponde a políticas públicas, como Caldas (2008, p. 5) descreve: “[...] as Políticas 

Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, estaduais ou 

municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público”. 

Para Caldas (2008), as políticas públicas são formuladas de acordo com as demandas da 

sociedade que geralmente, por meio de grupos organizados, apresentam aos dirigentes públicos os 

problemas.  As demandas e expectativas da sociedade são selecionadas de acordo com as prioridades, 

para em seguida, serem criadas as políticas para combater tais problemas sociais. Caldas (2008, p. 7), 

destaca que:  

 

[...] a existência de grupos e setores da sociedade apresentando reivindicações e 

demandas não significa que estas serão atendidas, pois antes disso é necessário que 

as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de chamar a atenção 

das autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

Souza (2006, p. 26) também apresenta um conceito de políticas públicas de forma resumida:  

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 
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que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 

 

 Portanto, assegurar o mínimo de alimentação para aquelas pessoas que vivem em situação de 

exclusão social é uma obrigação do poder público, como afirma Pimenta (2004, p. 47): “Não se trata 

de caridade. É uma questão de segurança e de direito social possibilitar que todo brasileiro tenha um 

mínimo de alimentação diária”. 

 Na região nordeste, caracterizada por sofrer bastante em função das contínuas secas e por seu 

histórico marco de região atrasada, o sistema “gado-algodão-policultura” que por muito tempo 

garantiu a população a sua manutenção e até certo ponto, gerando alguma renda monetária para as 

famílias ali ocupadas, foi caindo em decadência em função da saída de cena do algodão, rompendo 

assim, este sistema. Entra em destaque outro elemento que substitui o algodão, passando a 

desempenhar importante papel para manter-se o frágil equilíbrio: as aposentadorias rurais, que 

passam a garantir um salário mínimo aos idosos, através do qual, esse benefício, beneficia também 

os dependentes da família (LIMA, 2014, p. 8). 

 Outro programa federal que beneficiou o Nordeste foi o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), no qual se organizou um bloco de investimentos muito importante. Um forte 

destaque vai para o programa Minha Casa Minha Vida, como destaca Araújo (2014, p. 547-548): 

“Um destaque é o programa Minha Casa Minha Vida, que busca enfrentar um velho problema: o 

elevado déficit habitacional, concentrado nas famílias de mais baixa renda”, no caso da Petrobras, 

esta região também foi beneficiada: “No caso das refinarias, a empresa deixou de ampliar as já 

existentes (concentradas no Sudeste e Sul) e partiu para construir novas unidades, três delas no 

Nordeste”. 

 O processo de interiorização do ensino superior também fortaleceu bastante as regiões mais 

atrasadas e menos desenvolvidas, “Tratou-se de uma política nacional setorial, mas que teve uma 

diretriz firme de enfrentamento das diferenças regionais na oferta desse nível de ensino, tanto que ela 

teve uma expressão regional positiva” (ARAÚJO, 2014, p. 551-552). Este processo não ocasiona 

mudanças apenas na vida cultural dessas pessoas, “a presença desses campi em cidades médias não 

somente tem um impacto imediato e significativo na vida cultural, mas também dinamiza o comércio 

e os serviços locais” (ARAÚJO, 2014, p. 552).  
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 Com isso, o número de pessoas com ensino superior completo teve um aumento significativo, 

como destaca Araújo (2014, p. 552): 

 

O Censo Demográfico de 2000 e o de 2010 mostram que o número de pessoas com 

ensino superior completo mais que dobrou, passando de 5,9 milhões para 13,5 

milhões de pessoas. E Nordeste, Centro-Oeste e Norte foram as regiões que 

experimentaram maior incremento, tanto que ganham participação no total nacional 

(de 14,1% para 16,2%, de 7,1% para 8,6% e de 3% para 4,7%, respectivamente). 

 

 Com esse elevado número de políticas voltadas para o crescimento e desenvolvimento no país, 

que beneficiaram também as regiões mais pobres, possibilita um crescimento dos serviços e do 

comércio, que é fruto da elevação na renda das famílias, que passaram a serem incluídas no mercado 

consumidor.  

 O Programa Bolsa Família que afeta de forma direta a renda das famílias mais pobres, é um 

dos principais responsáveis por integrar várias famílias no mercado consumidor, e o fato do Nordeste 

concentrar o maior número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, faz com que, este 

programa tenha o seu maior número de beneficiados localizados nesta região. Mas, vale-se destacar 

que, o PBF tem impactos diferentes entre as regiões brasileiras, como observa Araújo (2014, pp. 546-

547): 

 

O Nordeste, por concentrar mais de metade da população muito pobre do país, capta 

55% dos recursos desse programa. Nessa região, concentra-se a pobreza rural, e ela 

tem como endereço principal os pequenos municípios, em especial os do grande 

espaço semiárido. Nesses municípios, foi interessante observar que, como as bases 

produtivas locais são muito modestas, o novo e sistemático fluxo de renda não só 

dava cobertura social aos beneficiados diretos, como também dinamizava as lojas, 

as farmácias, as padarias, as feiras semanais. Tal resultado não é identificado no 

outro grande endereço do PBF, a Região Sudeste, que capta o segundo maior volume 

de recursos, ou seja, 25% do total aplicado. Como ali é o domínio da pobreza urbana, 

e como a base produtiva é ampla e forte, o impacto do programa é apenas o de levar 

o manto protetor do Estado aos que vivem em situação de dura miséria no coração 

da região mais rica do país. 

 

 O forte crescimento do PIB na região semiárida, mesmo não solucionando todos os problemas 

de uma forma imediata, contribui bastante para o desenvolvimento dos municípios, que por ofertar 
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melhores condições nos seus serviços públicos (saúde, educação, entre outros), possibilitam fortes 

movimentos em sua população, tipo campo-cidade, atraídos, principalmente, pelas melhores 

oportunidades de emprego (LIMA, 2014). 

 Com o crescimento nesta região, o aumento no consumo atraiu os investimentos e 

consequentemente outras características passam a fazer parte destas localidades, como observa 

Araújo (2014, p. 547): 

 

[...] Não se conseguirão entender as mudanças recentes na vida econômica do 

Nordeste sem examinar esse outro componente. Indústrias de alimentos e bebidas, 

de bens duráveis, por exemplo, buscaram se instalar ou se ampliar para produzir na 

região, em especial em suas cidades médias. As grandes redes de supermercados e 

os shopping centers também se multiplicaram nesses locais, a fim de disputar os 

novos consumidores. 

 

 Conseguimos observar uma forte mudança na característica dos investimentos 

governamentais no semiáridos nos últimos anos, muitas obras ligadas ao transporte, saúde, educação, 

energia, etc., passam a serem colocadas na agenda pública, e antes, estes investimentos eram muito 

concentrados nas obras hídricas (LIMA, 2014). 

 Observamos os resultados positivos para as comunidades mais carentes em diversas 

perspectivas, desde a elevação da renda das famílias, até a redução da miséria, e isso tem contribuído 

bastante para uma melhoria de vida dessas famílias. Como destaca Araújo (2014, p. 554): 

 

O resultado no Nordeste é visível. A redução da miséria foi de fato uma das 

mudanças mais relevantes observadas nos anos recentes. O momento recente de seca 

prolongada mostrou o impacto dessa melhoria: não se falou em saques a 

supermercados ou em cenas de mendicância nas estradas, como em momentos 

anteriores.  

 

 Mesmo sendo difícil mensurarmos a participação de cada umas dessas políticas na redução 

das desigualdades sociais existentes, e ainda sabendo que, outros fatos também contribuem para esta 

redução, é óbvio que, as mesmas têm forte contribuição nestas melhorias. 
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2.2 O Programa Bolsa Família: estudo de caso no Manoel Deodato  

  

 Sabemos que as políticas públicas têm contribuído para reduzir à pobreza na sociedade 

brasileira nos anos mais recente, e essa redução está possibilitando uma melhoria de vida para as 

famílias beneficiadas pelas mesmas, assim, destinaremos esta parte do trabalho para procurar 

verificarmos as possíveis mudanças que uma dessas política pode ter proporcionado para os seus 

beneficiados. 

A criação do Programa Bolsa Família é consequência de uma trajetória de políticas sociais 

seguidas pelo Brasil nos últimos anos, em particular após a Constituição de 1988, na qual tivemos a 

inserção de novos e importantes aspectos, que possibilitaram a formulação e implementação destas 

políticas sociais de transferência de renda (SOARES, 2009). 

Para Menezes (2008, p. 61) “a incorporação no programa tem adquirido grande significado 

para essas famílias, particularmente no acesso à alimentação, cuja repercussão é notória”. 

 Com o objetivo de verificarmos a importância do Programa Bolsa Famílias, utilizaremos 

alguns dados coletados em uma pesquisa de campo realizada entre os meses de janeiro e fevereiro do 

ano de 2017 no Bairro Manoel Deodato na cidade de Pau dos Ferros – RN, que visa verificar a 

importância do PBF na vida das famílias beneficiadas.  

 Quando verificamos a renda mensal das famílias beneficiadas pelo PBF no bairro Manoel 

Deodato (tabela 01), constatamos que 75% das famílias beneficiadas têm uma renda que não 

ultrapassa um salário mínimo, e apenas 1,7% das famílias recebem mais de dois salários mínimos. 

Constatamos que mesmo com os recursos do PBF, a renda dessas famílias ainda permanece em um 

patamar baixo, gerando dificuldades inerentes a falta de recursos financeiros. 

Tabela 01 - Renda Média Mensal das Famílias  

 Frequência Porcentagem 

De R$ 50,00 até R$ 440,00 

De R$ 441,00 até R$ 880,00 

De R$ 881,00 até R$ 1.760,00 

De R$ 1.761,00 até R$ 2.640,00 

Total 

52 

38 

28 

2 

120 

43,3 

31,7 

23,3 

1,7 

100,0 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa de campo (2017). 
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 E dentro desta renda ainda consideravelmente baixa, 33,33% das famílias têm o PBF como o 

principal gerador de renda, seguida pelo trabalho do pai, o trabalho da mãe e os outros benefícios 

governamentais, com respectivamente 19,17%, 16,67% e 10,83%. Assim, evidenciamos a grande 

participação dos recursos do PBF na renda dessas famílias. 

 Um número interessante que conseguimos obter, foi que, 92,5% das famílias conseguiram 

aumentar o seu número de refeições diárias após ingressarem no Programa Bolsa Família, apenas 

4,17% mantiveram o mesmo número de refeições diárias e nenhuma família diminuiu o número de 

refeições. Não podemos ser parciais e jogarmos todo o mérito desta melhoria alimentar para o Bolsa 

Família, mas o mesmo tem participação importante nela.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Sempre foi questionado se o Brasil por ter um grande número de pessoas localizados abaixo 

da linha da pobreza, era um país pobre, mas no decorrer do trabalho podemos constatar que o fato de 

ter em sua população um grande número de pessoas pobres não implica dizer que o país também é 

pobre, o fato desta elevada taxa de pobreza encontrada na sociedade está relacionado a forma pela 

qual é feita a distribuição da sua riqueza, desigual e excludente. Portanto o diagnóstico encontrado 

foi que o Brasil é um país extremamente injusto e desigual na sua distribuição de renda e não um país 

pobre como muitos acreditavam ser. 

 Umas das estratégias para reduzir a pobreza é aumentar a renda per capita, com um maior 

investimento público em áreas sociais, proporcionando a classe excluída a garantia de seus direitos 

essenciais, principalmente por meio de políticas públicas eficientes. 

 O Programa Bolsa Família, criado em 2003, veio como um forte instrumento contra a fome 

no Brasil, possibilitando aquela parcela da sociedade mais pobre alguns direitos que a mesma não 

conseguia usufruir antes, principalmente, relacionado a segurança alimentar da família. Com uma 

transferência de renda maciça para a sociedade, gera-se um grande efeito positivo sobre a economia, 

aquecendo o mercado local e possibilitando o surgimento de um efeito multiplicador nestes recursos, 

afetando positivamente o emprego e o consumo desta sociedade.  
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 Os dados coletados na pesquisa de campo constataram uma melhoria de vida dessas famílias 

entrevistadas, mesmo que muitas vezes essa melhoria esteja relacionada apenas a questão alimentar, 

mas não se pode negar esse avanço. Isso reforça os argumentos já apresentados por diversos autores, 

que destacam o Programa Bolsa Família como instrumento importante no enfrentamento à pobreza. 

Na referida comunidade podemos observar isso, de fato, o programa consegue garantir uma melhor 

segurança alimentar, possibilitando uma forte melhoria na alimentação das famílias, evidenciada no 

aumento no número de refeições diárias que essas famílias conseguem fazer após ingressarem no 

PBF. 

Contudo, estes dados demonstram a situação desta determinada comunidade, mesmo sendo 

bem provável algumas outras comunidades também apresentarem estas mesmas características, mas, 

não se pode constatar se isso de fato acontece, assim, as afirmações feitas com base no estudo de 

caso, são específicas da comunidade estudada, podendo sim, existir outras com características 

parecida, mas precisam serem constatadas. 
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RESUMO 

As políticas públicas de transferências de renda direta ao cidadão têm desempenhado importante papel na 

sociedade brasileira, e ocupado espaço significativo nos debates e na literatura especializada. Partindo disso, 

esse artigo tem como objetivo apresentar a importância do recebimento destas transferências, Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e Programa Bolsa Família (PBF), para a economia de São Miguel-RN. Para tanto, 

buscou-se uma breve revisão da literatura e dados fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS), Portal da Transparência, entre outros. A cidade apresenta uma realidade não muito distinta dos demais 

municípios de porte semelhante no semiárido brasileiro, com a base produtiva incipiente, economia fortemente 

concentrada no setor terciário, especialmente os serviços públicos e comércio varejista, e alta dependência das 

transferências governamentais. Com relação às transferências diretas ao cidadão, a cidade possui cerca de 35% 

das famílias atendidas pelo PBF e mais de 1000 beneficiários do BPC, representando um ingresso considerável 

de recursos em sua economia popular. Esse artigo, ao não mensurar os efeitos mais diretos para essas famílias, 

deixa aberta a possibilidade de realização de trabalhos futuros, que estudem mais a fundo e afirmem com maior 

precisão o quanto essas políticas públicas têm contribuído para os beneficiários e a economia micaelense. 

Palavras-chave: Políticas públicas; Transferências de renda; São Miguel-RN. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente assistimos a um aumento significativo das discussões sobre políticas públicas, 

não só as já existentes, mas também, aquelas que poderão ser criadas, tendo em vista que as mesmas, 

por englobarem amplos setores da economia e da sociedade, se tornam diretrizes eficientes e eficazes 

para determinar a direção socioeconômica de uma nação. A temática abordada no presente trabalho 

tem sua relevância fundamentada na importância e na contribuição das políticas públicas para a 

economia, sejam elas a nível global, setorial, regional e local. 

Autores como Araújo; Lima (2009), Araújo (2013) e estudos realizados recentemente pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), apontam que as políticas públicas de 

transferências de renda têm uma contribuição significativa para a melhoria nos indicadores 

socioeconômicos de várias regiões do Brasil, principalmente nas regiões onde as desigualdades na 

mailto:joselqueiroz@hotmail.com
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redistribuição da renda e da riqueza são maiores, com destaque para a região Nordeste, dado que essa 

região recebe um aporte significativo de recursos quando comparada com as demais regiões. 

Esse artigo tem como objetivo apresentar a importância do recebimento das transferências de 

renda diretas ao cidadão, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Programa Bolsa Família (PBF), 

para a economia de São Miguel-RN, tendo em vista que segundo o MDS (2018), a cidade tem cerca 

35% de sua população atendida por programas sociais, a exemplo do Programa Bolsa Família (PBF), 

bem como um número significativo de beneficiários Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da 

Previdência Rural. Soma-se a isso o fato de programas como o PBF impor condicionalidades aos 

beneficiários e ao poder público, que visam contribuir para uma maior integração das famílias a 

sociedade e melhoria no fornecimento dos serviços sociais básicos às famílias cadastradas. Então, 

torna-se importante apontar que tais condicionalidades têm potencial para contribuir com a melhoria 

nos indicadores de saúde, educação e assistência social no município acima mencionado. 

Para tanto, buscou-se inicialmente a realização de pesquisa bibliográfica que forneceu uma 

breve revisão da literatura acerca do tema aqui desenvolvido, baseando-se em autores como: Araújo; 

Lima (2009), Araújo (2013), Giambiage; Além (2000), Rezende (2010), Weissheimer (2006), entre 

outros, e, posteriormente, as pesquisas concentraram-se em dados fornecidos por fontes oficiais, 

como Ministério, do Desenvolvimento Social (MDS), Portal da Transparência, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), entre outros. 

Este estudo se torna importante por procurar demonstrar de que forma o recebimento das 

políticas públicas de transferências de renda está estimulando as atividades locais na cidade de São 

Miguel-RN. Portanto, será uma contribuição no estudo acerca dos efeitos ou dos impactos 

promovidos por políticas de transferências de renda direta ao cidadão nas economias populares13, 

dado o peso de tais transferências para as pequenas cidades. 

Diante das breves considerações acima e do objetivo já exposto, faz-se necessário deixar claro 

que o presente trabalho não se pautará em discutir a metodologia ou a viabilidade dos programas 

                                                           
13 O surgimento do conceito de economia popular dá-se no final do século XX, na América do Sul, como tentativa de 

explicar porque metade de sua população ativa vivia fora do mercado formal de trabalho, e esse conceito aponta para as 

soluções encontradas pelas famílias para se manterem, quando são excluídas do mundo do trabalho assalariado, ou mesmo 

aquelas que recebem baixos salários. Dessa forma, apresenta ligações estreitas com um território e cultura específicos 

(BARBOSA, 2018). 
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sociais e de transferências de renda, em níveis nacional, regional ou para a economia popular da 

cidade de São Miguel-RN. 

Para melhor organizar essa discussão, esse artigo está dividido em cinco seções, a contar com 

esta introdução. A segunda apresenta uma breve revisão da literatura sobre o tema proposto; a terceira 

expõe os resultados alcançados, a qual vem seguida das considerações finais (quarta seção) e 

referências (quinta seção). 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTADO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

A política pública segundo Watson (1965 apud ROSSETTI, 1987) é um termo usado em 

sentido amplo que evolve todos os fins e aspirações de uma sociedade moderna e também os meios 

empregados para os promover. Nesta expressão incluem-se a política das relações externas, a política 

de defesa nacional, a política social e política econômica que está dentro de um conjunto inter-

relacionado de ações públicas. 

 Ainda no que diz respeito à definição de políticas públicas, Matias-Pereira (2009) diz que as 

mesmas são compostas por normas, princípios e atos que se destinam a atender um determinado 

objetivo de interesse geral, acrescentando que tais políticas são estabelecidas no espaço 

governamental, juntando objetivos e princípios das políticas de Estado14 com as metas e orientações 

das políticas governamentais15, e que políticas públicas são definidas a partir de mediações políticas. 

Segundo Matias-Pereira (2009), as políticas públicas podem ser entendidas como o nexo entre 

a teoria e a ação e que se relacionam diretamente com questões de liberdade, igualdade, controle 

democrático do Estado, distribuição da renda e da riqueza. 

Pode-se, então, resumir a política pública como campo do conhecimento que busca, 

ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário propor mudanças no rumo ou curso dessas ações 

(variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em 

que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

                                                           
14 “Políticas de Estado são aquelas definidas, por lei, no processo complexo que envolve o legislativo e o Executivo” 

(MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 86). 
15 “Políticas de Governo são os objetivos concretos que determinado governante eleito pretende ver impostos a dado setor 

da vida econômica ou social” (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 86). 
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programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 

2006, p. 26, grifos do autor). 

Partindo da conceituação de políticas públicas, acima apresentada, são necessários alguns 

breves conceitos sobre Estado e suas funções para que possamos compreender as suas inter-relações 

com as políticas públicas, pois segundo Souza (2006), as políticas públicas, por repercutirem na 

economia e nas sociedades, torna necessária a explicação das inter-relações entre os mesmos.  

As concepções de Estado fundamentam-se em suas duas dimensões básicas que são elas: “[...] 

o Estado como uma relação social de dominação, bem como o Estado como um conjunto de 

organizações com autoridade para tomar decisões que atinjam todos os indivíduos de uma 

coletividade” (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 27, grifos do autor). Baseando-se nisso o autor afirma 

que: 

[...] o Estado vai além de um conjunto de instituições, constituindo-se, também, em 

uma rede de relações sociais de dominação, apoiada naquelas, mas que contribui 

para a reprodução da estrutura de classes de uma sociedade. O Estado, nesse sentido, 

representa mais que o ‘governo’, considerando que seus sistemas administrativos, 

legais e coercitivos permitem estruturar as relações entre a sociedade civil e a 

autoridade política, permitindo, ainda, estruturar diversas relações no próprio interior 

da sociedade civil (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 28, grifos do autor). 

Esse autor ainda define como função do Estado “[...] a responsabilidade de viabilizar o 

funcionamento dos serviços públicos essenciais demandados pela coletividade [...]”. Acrescentando 

também que ocorreu ampliação das funções estatais como estimulador do desenvolvimento 

econômico, preocupado a promoção do bem comum. 

Para Rezende (2010), o Estado deve apresentar-se de forma a dar conta da resolução dos 

problemas a serem solucionados através de medidas consistentes e coerentes com os objetivos 

almejados, reforçando sua capacidade de sinalizar na direção correta, indicando ações necessárias, 

coibindo práticas nocivas ao interesse nacional e punindo infrações legais e morais sem, contudo, ser 

um Estado grande.  

São classificadas como funções básicas do Estado, para Stiglitz (2000 apud MATIAS-

PEREIRA, 2009), a promoção da educação, o fomento a tecnologia, a oferta de suporte ao setor 

financeiro, o investimento em infraestrutura, a prevenção a degradação ambiental, promovendo 

desenvolvimento sustentável e criação e manutenção de uma rede seguridade social.  
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Conforme Giambiagi; Além (2000), a existência do governo se faz necessária para a 

implementação de estrutura legal, correção das falhas de mercado, manutenção do crescimento do 

PIB com estabilidade de preços e do emprego e para promover a distribuição de renda considerada 

justa do ponto de vista social, que podem ser feita por esquemas de transferências, com maiores 

tributos para os mais ricos e subsídios para camadas de baixa renda, usando recursos da tributação 

das camadas de alta renda para financiar programas destinados à população mais pobre, subsidiando 

o consumo de bens de primeira necessidade e através dos sistemas de seguridade social que 

beneficiam pessoas de baixa renda sem que as mesmas tenham contribuído para a previdência social. 

 

2.1 Principais programas de transferências de renda direta ao cidadão no Brasil e sua 

importância para as regiões mais pobres 

 

Para Rossetti (1987), as transferências são as despesas públicas constituídas de pagamentos 

unilaterais feitas pelo governo, que não exijam contrapartida em bens ou serviços, pelos beneficiários. 

O autor cita como exemplos as aposentadorias e pensões a inativos, salário-família e auxílios diversos 

para doenças, alimentação, educação e outras despesas diretamente subvencionadas pelo governo. 

De acordo com Matias-Pereira (2009), com a Constituição de 1988, foram divididas as receitas 

tributárias, estabelecidas competências exclusivas dos estados e municípios, e também determinadas 

as cotas de participação desses entes nos tributos de competência da União. A distribuição dessas 

receitas entre estados e municípios representa um mecanismo fundamental para reduzir desigualdades 

regionais, com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. 

Ainda para o autor as transferências federais aos municípios são classificadas em: constitucionais, 

legais, do Sistema Único de Saúde (SUS), direta ao cidadão e voluntárias. 

As primeiras formas de transferências de renda, Programas de Garantia de Renda Mínima 

(PGRM), surgiram nos países desenvolvidos no início do século XX, quando se consolidava o Estado 

de Bem-Estar Social, o Welfare State, que visava proteção social para as populações mais pobres 

(JESUS; SILVA; BOAVENTURA, 2012). 

Ainda conforme as autoras acima, no Brasil, embora houvesse a tentativa de constituir um 

sistema de proteção social já nos anos de 1930, quando o Estado passa a assumir novas 

responsabilidades, dentre elas promoção do bem-estar e a resolução das demandas da questão social 
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brasileira, os programas de transferência de renda ocupavam lugar marginal até 1991, quando foi 

aprovado o Projeto de Lei nº 80/1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que tinha como 

proposta a instituição de um PGRM. 

Uma das transferências federais aos municípios são as transferências diretas ao cidadão, que: 

Compreendem programas que concedem benefício monetário mensal, sob a forma 

de transferência de renda diretamente à população alvo do programa. Em linhas 

gerais, cabe ao município a missão de operacionalizar os programas com ações como 

seu credenciamento junto ao Governo Federal, realizar e manter o cadastro das 

pessoas beneficiadas pelos programas, instituir os conselhos de controle social dos 

programas e outros (MATIAS-PEREIRA, 2009, p. 168). 

Conforme Fonseca; Roquete (2005), no Brasil, até a década de 1970 todas as formas de 

garantia de renda estavam associadas ao assalariamento com carteira assinada. Porém, nessa mesma 

década foram criados o Funrural e a Renda Mensal Vitalícia, desvinculados de prévia contribuição. 

A Constituição de 1988 reforça a ampliação dos direitos de cidadania, através da inclusão de novos 

segmentos sociais. As primeiras formas de políticas redistributivas, por meio de programas de 

garantia de renda mínima datam de 1995 e se deram nas esferas municipais, que acabaram por levar 

o governo federal a aderir a essa modalidade de política pública, instituindo programas como: 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Programa Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, 

Programa Auxílio Gás entre outros. Aqui faremos breves considerações sobre o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família (PBF). 

O BPC compõe a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

não sendo necessário prévia contribuição para acesso ao mesmo. Foi instituído pela Constituição 

federal de (CF) de 1988, e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei 8.742, 

de 1993. 

O BPC: 

É um benefício da Política de Assistência Social, individual, não vitalício e que 

garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa idosa, com 65 anos ou 

mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não 

possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

(GUIA PARA TÉCNICOS E GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-MDS, 

2018, p. 11). 
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Além dos critérios já citados, para que o benefício seja concedido ao requerente será 

observado que a renda bruta familiar per capita deve ser inferior a ¼ de salário mínimo vigente, 

devendo ser destacado que o BPC não pode ser acumulado com outro benefício pertencente a 

Seguridade Social, como seguro desemprego, aposentadoria ou pensões ou de outro regime, com 

exceção aos benefícios da assistência médica, pensões especiais indenizatórias e a remuneração de 

contrato de aprendizagem (MDS, 2018). 

Os recursos financeiros são oriundos do orçamento da Seguridade Social, administrados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). O benefício é pago diretamente 

aos beneficiários ou representantes legais pela rede bancária autorizada por meio de cartão magnético, 

conforme informações do MDS, 2018. 

Merece destaque, no âmbito do BPC, as ações que estão sendo promovidas pelo MDS em 

parceria com outros ministérios e com os entes federados no intuito de garantir a integração social 

dos beneficiários, como nos casos do BPC na Escola e o BPC Trabalho, que visam a permanência de 

crianças e adolescentes com deficiência na escola e o acesso ao trabalho de pessoas na faixa etária de 

16 a 45 anos, e o cadastramento dessas famílias no Cadastro Único Para Programas Sociais do 

Governo Federal16. 

A seguir faremos breves comentários sobre outro programa de transferência de renda direta 

ao cidadão, com destaque no cenário nacional, e que atende a milhões de brasileiros: o Programa 

Bolsa Família (PBF). 

A criação, o conceito, características e objetivos básicos do Bolsa Família são descritas por 

Weissheimer (2006, p. 25): 

Instituído pela Medida Provisória de nº 132, em outubro de 2003, o Bolsa Família é 

um programa federal de transferência direta de renda destinado às famílias em 

situação de pobreza [...] e de extrema pobreza[...].17 Uma das características centrais 

do programa é que ele procura associar a transferência do benefício financeiro ao 

acesso a direitos sociais básicos, como saúde, alimentação, educação e assistência 

                                                           
16 É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda permitindo conhecer a realidade 

socioeconômica das famílias por conter informações de todo o núcleo familiar, conforme dados do MDS (2013). 
17 Não foram colocados os dados do autor, pois os dados quanto aos valores de renda per capita mensal atualizados são 

de uma renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS, 2013).  
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social. O Programa Bolsa Família tem dois objetivos básicos: combater a miséria e 

a exclusão social, e promover a emancipação das famílias mais pobres. 

Fonseca; Roquete (2005) destacam, além desses, como objetivos do programa: incentivar ao 

desenvolvimento local dos territórios, priorizar os mais pobres, estabelecer o princípio da equidade, 

melhorar o uso dos recursos, unificar, ampliar e racionalizar os programas de transferências de renda 

e retirar incentivos para políticas setoriais de transferência de renda, como antigos programas 

unificados pelo Bolsa Família. 

Conforme Weissheimer (2006), o programa unificou todos os programas sociais do governo 

federal, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e outros em um único programa a fim de agilizar os 

pagamentos, desburocratizar e melhorar o controle dos recursos. A gestão do programa é feita pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), juntamente com os estados e 

municípios.  

As prefeituras devem cadastrar e atualizar a base de dados do Cadastro Único, acompanhar o 

cumprimento das condicionalidades e criar ações que promovam o desenvolvimento autônomo e 

sustentado de famílias pobres do município. É com base nessas informações que o MDS seleciona as 

famílias que serão beneficiadas. O agente operador do cadastro e dos pagamentos é a Caixa 

Econômica Federal (CEF), segundo Weissheimer (2006). 

Conforme o MDS (2013), as condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias 

beneficiárias do Programa como na área da saúde, acompanhando o cartão de vacinação, o 

crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 7 anos, assim como o acompanhamento de 

toda a família, na área da educação, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e estudantes entre 16 e 17 

anos devem estar matriculados e frequentando a escola, na área de assistência social, a família deve 

manter crianças e adolescentes com até 15 anos em atividades que procuram erradicar o trabalho 

infantil. As condicionalidades são impostas também ao poder público para a oferta dos serviços 

sociais básicos às famílias. 

O Programa Bolsa Família atendia, em junho de 2018, mais de 13,7 milhões de famílias em 

todo o Brasil e os valores pagos pelo mesmo variam conforme as características de cada família, onde 

são consideradas a renda mensal per capita, o número de crianças e adolescentes de até 17 anos, de 

gestantes, nutrizes e de componentes da família (MDS, 2018). 

Conforme Rezende (2010), os pagamentos de transferências juntamente com as compras do 
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governo são as duas maiores categorias de gastos públicos. As transferências representam uma 

redistribuição da renda, dada à intervenção do governo na economia e podem ser usadas como 

instrumento para atenuar desigualdades na distribuição da renda. Este autor aponta ainda o aumento 

dos gastos sociais focados nas populações mais pobres como uma das formas mais eficientes de 

redução de desigualdades. Os gastos sociais são as aplicações em programas de assistência social, 

educação e cultura, habitação previdência, saúde, saneamento, trabalho, alimentação e nutrição. 

Araújo; Lima (2009) chamam a atenção para o aumento das transferências diretas de renda 

para a região Nordeste, particularmente após a década de 1980, estimuladas pelas normas 

estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, acrescentando que tais transferências foram 

ampliadas em fins da década de 1990 com criação de programas de transferências diretas de renda, 

que hoje são agrupadas no Programa Bolsa Família (PBF). 

Ainda segundo Araújo; Lima (2009), as transferências diretas de renda têm um peso 

significativo para a economia na região Nordeste em virtude da situação socioeconômica da região. 

Ao estudar o Bolsa Família na região, os autores verificaram que metade dos beneficiários do 

programa são do Nordeste, e que 53% do gasto com o programa se destina a região que possui 27% 

da população brasileira. 

Vale acrescentar que como a pobreza está concentrada em pequenos municípios, em especial 

no semiárido, onde as bases produtivas são modestas, as transferências de renda acabam por 

dinamizar o setor comercial local, que entre 2003 e 2010 apresentou um crescimento de 4,9% no seu 

PIB, acima da média nacional que foi de 4,4% (ARAÚJO, 2013). 

Além destes já citados, também se faz referência a política de valorização do salário mínimo 

que, ao possibilitar as famílias de baixa renda um maior acesso às mercadorias ofertadas, tem 

contribuído fortemente para o dinamismo alcançado pelo comércio varejista do Nordeste. 

Acrescentando, Araújo (2013) lembra que os efeitos desta política sobre a expansão do consumo tem 

se dado de forma mais intensa nas regiões mais pobres, como Nordeste e Norte, do que o observado 

nas regiões Sudeste e Sul, isso porque o percentual de pessoas ocupadas que recebem até 1 salário 

mínimo é bem maior nas duas primeiras – em 2009 aproximadamente 26% da população brasileira 

ocupada recebia até 1 salário mínimo, para o Nordeste este percentual foi de 45%, enquanto que no 

Sudeste foi apenas 17,6%. 
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Sobre este aspecto Fonseca; Roquete (2005) também afirmam que o Nordeste concentra mais 

de 50% das famílias cadastradas no Programa. Acresce ainda que a distribuição dos recursos é 

coerente com a distribuição espacial das famílias e sua importância para a região mencionada 

anteriormente, conforme mostra a tabela 01. 

Tabela 01: Participação % do Programa Bolsa Família (PBF) Sobre Transferências 

Selecionadas (2004?)* 

Regiões PBF/FPM PBF/TR Const. 

Norte 20 10 

Nordeste 31 17 

Centro-Oeste 11 7 

Sudeste 16 9 

Sul 11 7 

Brasil 21 11 

* Não há indicação do período, no entanto ao longo do texto e em outras tabelas e gráficos o autor se refere a 

dados do ano de 2004. 

Fonte: Fonseca; Roquete (2005). 

A tabela 01 indica a participação percentual do Programa Bolsa Família, que hoje figura como 

o maior programa de transferência direta de renda condicionada do mundo, sobre outras 

transferências, tanto em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), como em relação 

às Transferências Constitucionais, no Brasil e desagregado por regiões. Ainda conforme dados da 

tabela 01, o Programa Bolsa Família tem um peso significativo nos municípios brasileiros, dado que 

ele corresponde, no valor médio de todo o Brasil, a 21% do FPM e 11% do total das Transferências 

Constitucionais. Verifica-se também que tal aporte de recursos é mais significativo ainda para os 

municípios do Brasil, quando voltamos nossa atenção para a região Nordeste, pois nesta o programa 

corresponde, valor médio, a 31% dos repasses referentes ao FPM e 17% do total das Transferências 

Constitucionais. 

Portanto, verifica-se que as transferências diretas de renda contribuem de maneira 

significativa para as economias de pequenas cidades, principalmente, quando são direcionadas para 

regiões mais carentes e onde as desigualdades de renda e riquezas são mais acentuadas, como na 

região Nordeste. 
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A partir dessas informações propõe-se a sessão seguinte, que apresenta dados relativos as 

transferências de renda diretas ao cidadão no município de São Miguel-RN, mais especificamente, 

sobre o BPC e PBF. 

 

3 TRANSFERÊNCIAS DE RENDA DIRETAS AO CIDADÃO EM SÃO MIGUEL-RN: 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

A área de estudo é o município de São Miguel-RN, localizado na mesorregião do Oeste 

Potiguar e microrregião da Serra de São Miguel, a uma distância a oeste de 444 Km² da capital, Natal, 

conforme o IBGE (2010). Em relação aos limites geográficos, o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA (2008) destaca que o município se limita ao norte com 

Doutor Severiano e o estado do Ceará; Venha-Ver e Coronal João Pessoa ao sul; Encanto, Coronel 

João Pessoa e Doutor Severiano ao leste; e o estado do Ceará ao oeste. 

Ainda segundo o IBGE (2010) o município possui uma área territorial de 171,691 Km² e 

contou, em 2010, com uma população de 22.157 habitantes, predominantemente urbana, dado que, 

14.500 pessoas aí residiam, o equivalente a 65,4% da população, enquanto apenas 7.657 pessoas 

residiam na zona rural, ou seja, 34,6% da população. 

Gráfico 01: Composição Setorial do PIB a Preços Correntes - São Miguel-RN (2004-2012) 

 
Fonte: IBGE (2014). Elaboração Própria. 
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Em relação à base econômica, a mesma está fortemente concentrada no setor terciário, o que 

pode ser verificado por sua expressiva participação no PIB municipal, representando mais de ¾ já no 

ano de 2004. Conforme pode ser visualizado no Gráfico 01, acima. 

Ainda com base no gráfico acima, verifica-se que, a exemplo do ocorrido na economia 

nacional, também em São Miguel-RN o setor terciário vem aumentando sua participação setorial na 

geração do PIB, chegando a representar impressionantes quase 82% deste em 2012, e de acordo com 

informações retiradas do Relatório de Programas e Ações do MDS (2018) para o referido município, 

ultrapassando os 88% no ano de 2014. Já os setores primários e secundários possuem menor 

participação na formação de riquezas no município, representando juntos pouco mais de 12% das 

riquezas geradas no município em 2012. 

Entre os responsáveis por este bom desempenho apresentado pelo setor terciário está o 

comércio que, nos últimos dez anos, vem passando por uma notável dinamização e reestruturação. 

Segundo a RAIS/MTE (2014), no período de 2004 a 2012 esta foi a atividade que mais se destacou 

na geração de empregos e novos estabelecimentos no município. Comprovando que como aponta 

Araújo (2013), nos pequenos municípios do semiárido, onde as bases produtivas são pouco 

desenvolvidas, e estes concentram soma considerável de recursos provenientes de transferências de 

renda direta ao cidadão, essa renda atua como alívio imediato da pobreza e dinamiza os pequenos 

negócios locais. 

De posse das informações acima descritas, voltemos nossas atenções para as transferências 

direta de renda ao cidadão no município supracitado, com destaque para o BPC e o PBF. 

O gráfico 02, abaixo, apresenta a evolução do número de beneficiários do BPC no município 

de São Miguel-RN para o período de 2003 a 2017, com base nos dados do MDS (2018): 
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Gráfico 02: Quantidade de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - São 

Miguel-RN (2003-2017) 

 
* Os valores para o ano de 2016 estão disponibilizados somente até mês de outubro daquele ano. 

Fonte: MDS (2018). Elaboração Própria. 

Como pode ser observado no gráfico acima há uma curva com predominância ascendente, 

com dois curtos períodos de redução no número de beneficiários do BPC em São Miguel-RN, o 

primeiro de 2007-2008 e o segundo no ano de 2014. Em um espaço de tempo de 15 anos (2003-2017), 

o município supracitado apresentou um crescimento de 60,57% no número de beneficiários, 

superando os 1000 no último ano da série analisada (1071). Segundo Informações do MDS (2018), 

no mês de junho do presente ano o município já registrava 1094 Benefícios de Prestação continuada, 

reforçando a tendência de crescimento dos mesmos na cidade. 

No gráfico 03 podem ser observados os montantes transferidos diretamente aos cidadãos 

micaelenses beneficiários do BPC, no período compreendido dos anos de 2003 a 2017. 
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Gráfico 03: Recursos Transferidos aos Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) - São Miguel-RN (2003-2017) (Valor em R$) 

 
* Os valores para o ano de 2016 estão disponibilizados somente até mês de outubro daquele ano. 

Fonte: MDS (2018). Elaboração Própria. 

Diferentemente do observado com o número de beneficiários, os recursos transferidos 

apresentaram crescimento nominal ao longo de todo o período, a exceção do ano de 2016, que deve 

ser desconsiderado por apresentar valores somente até o mês de outubro daquele ano. No entanto 

deve-se atentar que a variação nominal positiva mesmo em anos de decréscimo no número de 

benefícios, está associada a política de valorização do salário mínimo, que a partir do início dos anos 

2000 passou a ser reajustado anualmente, refletindo positivamente nos valores repassados 

diretamente aos beneficiários micaelenses. 

Mesmo quando se considera a variação positiva no número de beneficiários e a valorização 

do salário mínimo, deve-se salientar que a evolução dos repasses ao município tem se dado de forma 

consistente, se pegarmos somente os anos polares (2003-2017), é possível afirmar que houve aumento 

nominal superior a 560%, com os valores passando de R$ 1.771.892,00 em 2003 para mais de R$ 11 

milhões em 2017. 

Isso deve ser visto de forma positiva, pois diversos autores afirmam, com base em dados 

oficiais, que a valorização real do salário mínimo proporciona maior poder de compra para os 

beneficiários, se refletindo em dinamização para as economias municipais, especialmente nas 
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pequenas cidades onde as bases produtivas são modestas, esta renda é direcionada para os pequenos 

negócios aí existentes, com destaque para o comércio varejista. 

De posse dessas informações nos deteremos ao longo desse tópico em apresentar alguns dados 

sobre o Programa Bolsa Família que, por compreender parte significativa das famílias micaelenses e 

representar um ingresso de recursos considerável, também contribui positivamente para o município. 

Conforme o MDS (2018), a cidade de São Miguel conta com o número de 3.345 famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família o que representa 35,80% da população do município. Ainda 

segundo o MDS (2018), somente em junho de 2018 foi transferido um total de R$ 819.211,00 às 

famílias beneficiárias, o que impacta diretamente na economia popular da cidade, quando se considera 

que o município não tem uma base produtiva consistente, e ainda, que segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) a cada R$ 1,00 transferido pelo PBF há um acréscimo de R$ 1,78 no 

PIB da economia municipal. 

A tabela 02 mostra a evolução dos repasses do Programa Bolsa Família ao município de São 

Miguel-RN, durante o período entre 2004 e 2017. 

Tabela 02: Repasses do Programa Bolsa Família ao Município de São Miguel-RN (2004 – 2017) 

Ano Repasses Ano Repasses 

2004 1.886.820,00 2011 4.810.399,00 

2005 2.130.877,00 2012 6.162.366,00 

2006 2.408.188,50 2013 9.176.018,00 

2007 2.865.871,00 2014 10.471.499,00 

2008 3.561.490,00 2015 10.836.727,00 

2009 3.798.225,00 2016 11.316.266,00 

2010 4.244.072,00 2017 10.892.886,00 

Fonte: Portal da Transparência (2018). Elaboração Própria. 

Ao observarmos a tabela acima podemos perceber dois períodos com variações significativas 

nos valores transferidos ao município: um que vai de 2004 a 2012 e outro de 2013 a 2017, quando há 

um acréscimo significativo nos referidos valores. Dessa forma, pautaremos nossos comentários 

analisando esses períodos separadamente.  

Analisando o primeiro período verificamos que houve aumento nominal significativo nos 
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repasses referente ao Bolsa Família para o município entre 2004 e 2012, quando calculamos o 

percentual, verificamos que o aumento foi de 226,60%, mesmo quando levamos em conta o Índice 

de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), que segundo Banco Central (BC, 2013), apresentou o valor 

acumulado de 49,35% entre 2004 e 2012, o aumento no valor real foi de 177,25%. 

Verifica-se ainda, que o aumento nominal nos repasses ocorridos entre 2011 e 2012, 

equivalente a 28,1%, é mais que o dobro do aumento inicial, ocorrido entre 2004 e 2005, que foi de 

apenas 12,93%. Tal aumento se torna mais evidente levando em conta o IPCA acumulado para o 

primeiro período citado (2011-2012), que foi de 12,34%, conforme o BC (2013), demonstrando que 

houve um aumento real de 15,76%, já para o segundo período (2004-2005), como o IPCA acumulado 

foi de 13,29%, verifica-se que o valor real dos repasses foi corroído em 0,36%. 

Já no segundo período a ser analisado, que vai de 2013 a 2017, ainda sem levarmos em conta 

os valores inflacionários do período, pode ser identificado um aumento nominal considerável, de 

quase 50% do valor repassado às famílias micaelenses, confirmando a tendência de aumento 

verificada anteriormente, porém de forma mais robusta. Os valores nominais seguiram recebendo 

incrementos até o ano de 2016, e o ano seguinte marca uma inflexão dos valores do PBF para o 

município de São Miguel-RN, fato que até então não havia sido identificado em nenhum dos anos da 

série analisada neste trabalho. 

Conforme dados do Portal da Transparência (2018), o município de São Miguel-RN recebeu 

do Governo Federal no ano 2018 em ações de benefícios direto ao cidadão o valor de R$ 

10.892.886,00 e até junho 2018, o município já recebeu R$ 5.105.969,00 em recursos destinados aos 

pagamentos do Bolsa Família. 

No que se refere ao acompanhamento das condicionalidades estabelecidas pelo programa aos 

beneficiários, o município de São Miguel-RN, na área de educação, tem mais de 88% das crianças e 

jovens de 6 a 17 do PBF com a frequência escolar acompanhada, apesar disso, o município ainda está 

abaixo da média nacional, que é de 91,07%. Com relação a área da saúde, o acompanhamento das 

famílias cadastradas chega a 58,44%, valor também abaixo da média nacional, de 78,25%, conforme 

MDS (2018), demonstrando que, embora o aporte considerável de recursos via transferência de renda 

direta ao cidadão esteja entre os responsáveis pela dinamização da economia local, diante de um 

número considerável de beneficiários, especialmente do PBF, o poder público municipal precisa 
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intensificar suas ações, para que as famílias contempladas possam cumprir com as condicionalidades 

que lhes são impostas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse trabalho esteve pautado em apresentar dados e informações que possibilitam auferir a 

contribuição significativa das políticas públicas, especialmente as transferências de renda diretas ao 

cidadão, e particularmente nas pequenas cidades do semiárido nordestino, no qual apresentamos nesse 

artigo o município de São Miguel, no Rio Grande do Norte. 

É vasta a literatura que tem se debruçado sobre as políticas públicas acima mencionadas, tanto 

apresentando, descrevendo ou analisando os efeitos e impactos, diretos e indiretos, positivos ou 

negativos destas políticas para as mais diversas regiões e cidades do Brasil, apresentando seus 

avanços, particularidades e limites. O município de São Miguel-RN não apresenta características 

muito distintas da maioria dos pequenos municípios da região nordeste, o que por si só, já nos leva a 

acreditar que as ações semelhantes por parte do Estado produzam efeitos não muito diversos aquelas 

realizadas em outras cidades de mesmo porte, ainda que se considere as especificidades de cada 

localidade. 

Como apresentado neste trabalho, a base econômica micaelense está fortemente concentrada 

no setor de serviços, especialmente os serviços públicos e o comércio varejista, não tendo uma base 

produtiva robusta, o que corrobora a ideia de que os recursos transferidos diretamente ao cidadão 

estão impactando de forma mais consistente estes setores de maior representativade no PIB 

municipal. 

O município de São Miguel-RN, somente no ano de 2017, por meio do Benefício de Prestação 

Continuada e o Programa Bolsa Família recebeu mais de R$ 22 milhões, o que, considerando a 

população e as características locais já mencionadas, evidencia o peso que tais transferências 

representam, pois permitem a um número considerável de famílias (mais de 35% somente do PBF) 

acesso ao consumo de bens e serviços aos quais as mesmas não poderiam consumir, caso não 

recebessem essa renda. 
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Deve ser destacado também a importância destas transferências pelo fato de as mesmas não 

representaram somente a entrega de recursos financeiros as famílias, a exemplo do PBF, que ao exigir 

como contrapartida familiar o cumprimento das condicionalidades de saúde e educação, promove a 

melhoria destes indicadores no município e reforça o compromisso dos pais com o desenvolvimento 

das crianças e adolescentes, além dos acompanhamentos realizados junto às famílias beneficiárias do 

BPC. 

O presente trabalho por não objetivar a mensuração dos efeitos mais diretos para as famílias 

beneficiárias do BPC e PBF do município de São Miguel-RN, no que se refere a percepção destas 

quanto aos programas, os indicadores de qualidade de vida, entre outros, deixa aberta a possibilidade 

de realização de trabalhos futuros, que estudem mais a fundo e afirmem com maior precisão o quanto 

as políticas públicas de transferência de renda direta ao cidadão tem contribuído tanto para os 

beneficiários quanto para a economia popular micaelense. 
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RESUMO 

O Brasil enfrenta sérias dificuldades com relação a desigualdade social entre sua população, na qual suas 

riquezas são distribuídas de forma desigual, no qual grande parcela da população sofre por falta desses 

recursos. Portanto, o país tem historicamente sofrido com a má distribuição de renda, por ter um grande número 

de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Nessa perspectiva, surgem, através da implementação de 

políticas públicas, os chamados Programas de Transferência de Renda Mínima que visam responder, ainda que 

de forma tímida e limitada, à histórica dívida social. O Programa Bolsa Família (PBF) é uma dessas políticas 

públicas de transferência de renda implementado em 2003 no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que de 

um modo geral, tem se destacado positivamente, principalmente no tocante à renda e ao impacto no movimento 

de combate à pobreza e extrema pobreza, que vem se reduzindo nos últimos anos. Tomamos como referência 

um estudo de caso realizado no Bairro Manoel Deodato na cidade de Pau dos Ferros - RN, o presente artigo 

discutirá as características da sociedade brasileira no que se refere a distribuição de sua riqueza, destacaremos 

algumas das políticas públicas e de forma particular, as repercussões do programa Bolsa Família nas condições 

de vida dessas famílias beneficiárias para podermos observar as possíveis melhorias ocasionadas a essas 

famílias e assim, compreendermos melhor o papel das políticas públicas de transferência de renda. 

Palavras-chave: Bolsa Família; Desigualdade Social; Pobreza; Políticas Públicas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 Desde o período da colonização, o Brasil enfrenta problemas relacionados à pobreza e a 

desigualdade social. A partir do século XX, passou-se a incluir na agenda pública do país, políticas 

sociais que visam à redistribuição da renda, voltadas para aqueles que não conseguem sequer, ao 

menos, o essencial para sobreviver. 

 Mesmo o Brasil sendo um país que contém uma riqueza natural abrangente, esta riqueza é 

distribuída de forma desigual, na qual, uma pequena parte da população retém a maior parte da 

riqueza, enquanto a grande maioria da população, só possui uma parte quase insignificante da riqueza 

produzida no país. 
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 As famílias de baixa renda que vivem em situação de pobreza, não conseguem usufruir dos 

seus direitos essenciais, direitos esses que são garantidos a todos os brasileiros, passando por 

dificuldades e gerando, muitas das vezes, um ciclo vicioso de pobreza e miséria em tais famílias, 

situação em que se observa a importância de políticas públicas voltadas para esta parcela da 

sociedade. Essas políticas públicas com o passar do tempo e com o agravamento das desigualdades 

sociais acabam se tornando prioridades nas agendas públicas, por se tratar de uma situação que gera 

pressão sobre a administração pública. 

Por muito tempo, o diagnóstico para alguns, era que a ineficiência do combate a fome estava 

relacionada a falta de oferta necessária para suprir a demanda daquela população que convivia com a 

rotina de escassez de alimento. Mas Pontes (2004, p. 39) consegue quebrar esse diagnóstico: “Daí 

registram-se ações no campo da regulação do abastecimento e estímulo ao aumento da produção e 

oferta de alimentos; iniciativas que por si só não foram capazes de alterar substancialmente a 

desconcertante realidade desigual” 

No Brasil, o problema da fome não está em função da pouca disponibilidade global de 

alimentos, mas sim, ao fato de grande parte de sua população ser pobre (HOFFMANN, 1995). 

Aguiar (2006, p. 145) destaca que: “[...] as consequências biológicas da fome resultavam das 

péssimas condições de vida a que eram submetidas as camadas mais pobres da população”. Segundo 

Aguiar (2006), Josué de Castro também já destacava que não era o aumento da população frente a 

oferta de alimento que resultava no problema da fome de parte da sociedade, e enfatiza que 

semelhante a priorização da produção em massa era para procurar dessa mesma forma, com o mesmo 

empenho, distribuir de forma mais igualitária a sua renda, assim, amenizando de fato o problema da 

fome de famílias mais carentes, tornando assim uma economia mais justa e humanizada. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Lemos (2005) também destaca em seu trabalho este quadro de 

desigualdade da sociedade brasileira, apontando um dos principais responsáveis pelos altos níveis de 

pobreza, principalmente após os anos cinquenta, no qual, se teve um boom da industrialização na 

economia brasileira e um forte processo de urbanização da população, concomitantemente com isso, 

pode-se observar um forte agravamento nos níveis de pobreza absoluta e desigualdade na sociedade, 

tanto nas zonas urbanas como nas rurais, evidenciando o agravamento da exclusão social, gerado 

principalmente pela elevada concentração de renda na sociedade.  
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O fato do Brasil, desde seu período colonial, se posicionar como uma economia tardia, 

periférica, fez com que até hoje sua população sofra consequências negativas, acarretando para a sua 

sociedade grandes perdas econômicas e sociais, numa análise a nível internacional (PONTES, 2004). 

Infelizmente, nas últimas décadas, o Brasil vem confirmando uma tendência perversa de 

desigualdade na distribuição de renda da sua população, seguida por elevados níveis de pobreza. Um 

país desigual, que vem enfrentando uma herança histórica de injustiça social, que acaba excluindo 

parte significativa de sua população do acesso às condições mínimas de dignidade e cidadania 

(BARROS, 2001). 

Uma das condições mínimas de dignidade e cidadania que um ser humano tem direito é a 

alimentação, e com a limitação do seu acesso encontrada pela falta de poder aquisitivo a população 

mais carente acaba por não ter uma segurança alimentar adequada. Como destaca Hoffmann (1995, p. 

01): 

Considera-se que há segurança alimentar para uma população se todas as pessoas 

dessa população têm, permanentemente, acesso a alimentos suficientes para uma 

vida ativa e saudável. Nas economias mercantis, em geral, e particularmente na 

economia brasileira, o acesso diário aos alimentos depende, essencialmente, de a 

pessoa ter poder aquisitivo, isto é, dispor de renda para comprar os alimentos. Uma 

parcela substancial da população brasileira tem rendimentos tão baixos que a coloca, 

obviamente, em uma situação de insegurança alimentar.  

 

 Com o objetivo de combater a fome e pobreza daqueles mais necessitados, o governo do ex-

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a medida provisória 132 de 2003, convertida 

posteriormente na Lei nº 10.836 de 9 de janeiro de 2004 que rege o PBF. Os principais objetivos do 

referido programa são assim resumidamente apresentados: a) atender as necessidades imediatas das 

pessoas que se encontram em situação de risco ou vulnerabilidade social; b) incentivar o capital 

humano, mediante a oferta de condições para as gerações futuras quebrarem a transmissão 

intergeracional da pobreza e c) estimular o desenvolvimento das famílias ao aproxima-los dos 

serviços complementares de saúde e educação (SCHMIDT, 2017). 

 Em síntese, este trabalho procura identificar os impactos do Programa Bolsa Família sobre a 

renda das famílias beneficiárias no bairro Manoel Deodato, no Município de Pau dos Ferros – RN, 
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no ano de 2017, e, também, como o programa tem contribuído para amenizar alguns problemas 

sociais historicamente presentes nas comunidades mais carentes.  

Para alcançar os nossos objetivos definidos, utilizaremos uma pesquisa Descritiva 

Exploratória, procurando descrever e analisar as condições sociais brasileiras, e de modo particular, 

das famílias beneficiadas no referido bairro, e a partir daí, verificar suas possíveis relações com a 

melhoria de vida das famílias, principalmente em função da redução das desigualdades verificadas 

nos últimos anos. Nos nortearemos por dois tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, utilizando 

trabalhos bem conceituados, produzidos sobre a temática, e também, a utilização de dados primários 

obtidos em uma pesquisa de campo realizada com a finalidade de perceber o conjunto de 

modificações surgidas a partir da dinamização do PBF. 

 O trabalho se organiza da seguinte forma: na primeira parte, na qual introduzimos algumas 

características da sociedade brasileira, no que pese a sua histórica desigualdade social. Na segunda 

parte procuramos destacar o papel das políticas públicas no enfrentamento à pobreza, e de forma 

particular o Programa Bolsa Família. Na terceira parte, fazemos com a apresentação e discussão de 

alguns dados coletados em um estudo de caso, afim de verificar as possíveis melhorias no que tange 

aos aspectos sociais. E finalizamos com as considerações finais do referido estudo.   

 

2 O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DA POBREZA  

 

O confronto ao problema da fome deverá ser conduzido, basicamente, para aumentar os 

direitos daqueles mais necessitados, dando-lhes acesso a alimentos e às demais condições necessárias 

para uma vida justa e saudável (habitação, saneamento, serviços de saúde, educação etc.). Isso pode 

ser alcançado através de um processo de redistribuição da renda e/ou desenvolvimento econômico 

acelerado, que beneficiasse particularmente os mais necessitados, dando-lhes a oportunidade de ter 

bons empregos. Já um pré-requisito, em longo prazo, é basicamente a efetivação de um sistema de 

educação básica qualificada que dê a todos a possibilidade de exercer uma profissão, dentro da 

economia moderna (HOFFMANN, 1995). 

Numa sociedade caracterizada por tão profundas desigualdades, a começar pela sua injusta 

distribuição de renda, que é feita de forma tão heterogênea pelo território nacional, combater a questão 

http://www.sinonimos.com.br/confronto/
http://www.sinonimos.com.br/conduzido/
http://www.sinonimos.com.br/combater/
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da pobreza a nível nacional remete à formulação de programas e políticas sociais que contemplem a 

diferença entre aquelas voltadas para o alívio da pobreza e para a superação da mesma (COHN, 2009). 

 É visível a necessidade de efetivação de uma política alimentar bem mais efetiva, aquela que 

não seja apenas um paliativo para o grave problema que a sociedade enfrenta, e que saísse de seu 

caráter assistencialista e emergencial, partindo para a quebra de um círculo vicioso de miséria que 

parte da população amarga e convive com frequência, assim, encarando esta situação com o objetivo 

de não apenas levar alimento e serviços públicos obrigatórios para as classes mais excluídas, e sim, 

possibilitando aqueles excluídos as condições fundamentais para sair deste círculo e crescer 

economicamente quebrando este quadro de miséria (CASTRO, 2006). 

 Um dos fatos que impossibilita algumas famílias de ascenderem economicamente, é que, sua 

renda é destinada para a alimentação, não possibilitando outro meio de crescimento econômico, como 

afirma Lemos (2005, p. 45): “As pessoas e as famílias extremamente pobres alocam toda a sua renda 

na demanda de alimentos”.  

 A aplicação por parte do poder público de políticas que contenham o conceito de segurança 

alimentar, é de importância fundamental no processo de diversificação local na economia, mesmo 

sabendo a importância de assegurar a alimentação aquela população mais excluída, “é preciso garantir 

através de programas comunitários que elas possam adquirir os alimentos em quantidade e qualidade 

suficiente no entorno de onde moram”, assim, beneficiando a economia local, pois “associam a noção 

de segurança alimentar à de desenvolvimento local” (SILVA, 2004, p. 19). 

 Como o Brasil nunca utilizou uma estratégia bem definida de combate à pobreza, com 

localizações bem especificadas e destinadas principalmente àqueles que enfrentam maiores 

dificuldades pela falta de recursos financeiros para custear suas condições mínimas de dignidade e 

cidadania, Cohn (2009, p. 09) afirma que: “é consenso que o país não gaste pouco – em termos 

absolutos – na área social, mas gasta muito mal”. Isso confirma a ineficiência dos programas que 

visam solucionar este problema até este período em estudo por Cohn, que acabam por gerar despesas 

para os cofres públicos, sem que se tenha um retorno desejado com este investimento. Quando se 

passa a ter uma estrutura política que visa de fato solucionar ou amenizar este problema enfrentado 

há anos, começa-se a visualizar algumas mudanças neste quadro de pobreza e extrema pobreza no 

país.  

http://www.sinonimos.com.br/diferenciacao/
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No entanto, “[...] Como a maior parte dos países latino-americanos, o Brasil consolidou 

inicialmente um sistema de proteção social contributivo e excludente” (SOARES, 2009, p. 07). 

 Para Silva (2004), a melhor resposta para a exclusão social é ter uma comunidade presente e 

atuante, na busca por uma redução do analfabetismo, uma luta contínua em favor de uma saúde 

pública de qualidade e preventiva, além de com essa luta possibilitar uma maior geração de emprego 

local, gerando uma renda melhor para aqueles que vivem ao entorno e beneficiando a comunidade. 

 De acordo com Betto (2004, p. 21): a questão da fome na economia brasileira só veio a entrar 

na agenda pública no ano de 1946, “quando Josué de Castro publicou o clássico Geografia da fome, 

sublinhando que a subnutrição de milhões de pessoas nada tem a ver com a fatalidade, seja climática, 

seja religiosa”. 

 As funções desempenhadas pelo Estado sofreram várias modificações com o passar do tempo. 

No início, o seu objetivo principal estava relacionado a segurança pública e defesa contra-ataques 

inimigos. Com a constituição de 1988 e o aprofundamento da democracia, o Estado passou a se 

preocupa em promover o bem-estar social, contudo, para conseguir promover o bem-estar é 

necessário atuar diretamente em diversas áreas e desenvolver uma série de ações (CALDAS, 2008). 

 Portanto, assegurar o mínimo de alimentação para aquelas pessoas que vivem em situação de 

exclusão social é uma obrigação do poder público, como afirma Pimenta (2004, p. 47): “Não se trata 

de caridade. É uma questão de segurança e de direito social possibilitar que todo brasileiro tenha um 

mínimo de alimentação diária”. 

 Um dos primeiros programas sociais por parte do poder público que veio para enfrentar a 

questão da fome foi o programa Fome Zero, segundo Belik (2004), acertadamente o programa veio 

com o intuito de erradicar alguns fatores que geram a fome - e não apenas mitigar a fome - e usando 

o critério da renda para distinguir aqueles que deveriam ou não serem contemplados com os 

benefícios do programa. “As políticas e os programas envolvidos no Fome Zero têm como objetivo 

dar um tratamento universal à questão da Segurança Alimentar” (BELIK, 2004, p. 34). 

 Para Belik (2004), o programa Fome Zero foi muito importante no sentido que, de acordo com 

os conceitos de segurança alimentar, o combate a fome é um instrumento de grande importância para 

balançar os pilares da miséria em que vivem algumas famílias, já que com esse instrumento, é muito 
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complicado quebrar o círculo vicioso de miséria e pobreza, porém, sem o mesmo, a situação ainda é 

mais drástica.  

 Pontes (2004, p. 43) também apresenta seus argumentos sobre a importância do programa: “O 

Fome Zero é meritório ao superar, em seu diagnóstico, a noção de que o problema da fome nasce no 

abastecimento irregular ou no controle de preços”. 

 Até 2003, não podemos omitir a importância que tiveram os programas sociais de 

transferência de renda na economia brasileira, mesmo havendo uma redução desprezível da pobreza, 

pelo fato de que a não-existência destes programas resultaria no aumento significativo desta, na 

sociedade. Mas devemos destacar que estes programas eram excludentes e injustos, beneficiando 

alguns e outros não, mesmo tendo características semelhantes (SOARES, 2009). 

 

2.1 O Programa Bolsa Família 

 A partir de 2003, com a adoção de uma política de redistribuição de renda no Brasil, observa-

se a criação de um programa social que é formulado com a junção de outros quatro já existentes, 

voltados para a questão social, que visa o combate à pobreza. Inicialmente criticado, o Programa 

Bolsa Família (PBF) torna-se uma referência em todo o mundo, por caracterizar-se como um forte 

instrumento de combate à pobreza e redução da desigualdade social existente na economia brasileira 

(MENEZES, 2008). 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDS) o Bolsa Família, criado 

em 2003, é um programa que contribui de forma ativa para o combate à pobreza e à desigualdade no 

Brasil. Ele possui três eixos principais: 

 

Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa recebem um 

benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante 

o alívio mais imediato da pobreza. 

 

Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos (condicionalidades), 

que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Esse eixo 

oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores 

oportunidades de inclusão social.   
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Articulação com outras ações — o Bolsa Família tem capacidade de integrar e articular várias 

políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas 

superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.  

 

 

 Um dos fatores cruciais para o sucesso da implementação do programa Bolsa Família é a 

forma focalizada pela qual é feita essa transferência de renda. Soares (2010, p. 41) apresenta que: “A 

principal razão de a renda transferida pelo Bolsa Família contribuir de modo tão desmesurado para a 

redução da desigualdade é a focalização”, sendo entendido por focalização as condições que fazem 

com que a renda chegue até aqueles mais necessitados. 

 A implementação do PBF, expressa de certo modo a extensão da pobreza no Brasil. “Do 

mesmo modo, a composição do público beneficiário ilustra o quadro de desigualdades persistente na 

história da sociedade brasileira” (MARIANO, 2009, p. 901). Para Menezes (2008, p. 61) “A 

incorporação no programa tem adquirido grande significado para essas famílias, particularmente no 

acesso à alimentação, cuja repercussão é notória”. 

 

2.2 O Programa Bolsa Família no Município de Pau dos Ferros – RN 

 Com o objetivo de identificar a importância do Programa Bolsa Família na redução da fome 

e depois de analisadas algumas considerações sobre a pobreza e a notória relação de desigualdade na 

distribuição de renda da economia brasileira, focamos nossos estudos no Município de Pau dos 

Ferros, especificamente em uma de suas comunidades, considerada uma das mais carentes da cidade, 

o Bairro Manoel Deodato, apresentando alguns dados capturados em pesquisa de campo, no qual, 

apresentamos a relação do programa com uma possível melhoria no histórico problema de falta de 

alimentos enfrentado por muitas famílias há anos. 

 O município de Pau dos Ferros está localizado na microrregião do Alto Oeste Potiguar, no 

Estado do Rio Grande do Norte, a quase 400 km de distância da capital do estado, em uma região 

muito próxima a outros dois estados, Ceará e Paraíba, com uma área territorial de 259,959 km² e uma 

população estimada em 30 206 habitantes em 2016 (IBGE, 2017). 

 Por se localizar em uma área que interliga diversas outras cidades o munício de Pau dos Ferros 

passa a ter as características de um pólo para aquela região, tanto comercial com de serviços, sendo 

reconhecida como a “Capital do Alto Oeste Potiguar”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Pau dos Ferros se justifica como local de estudo para se verificar as mudanças ocasionadas 

pelo PBF, por receber infraestruturas urbanas e sociais destinadas a atender as necessidades da região 

Alto Oeste, que foram capazes de extrapolar os limites do estado do Rio Grande do Norte, 

contemplando municípios que se localizam em seu entorno, muito justificado pela carência desses 

serviços disponíveis em Pau dos Ferros (ALVES, 2018). Assim, possibilitando uma possível porta de 

saída para o ciclo vicioso da pobreza. 

 Outra característica relevante a se destacar, O município de Pau dos Ferros, acaba se tornando 

nos últimos tempos uma “cidade universitária”, tendo em vista a existência de três instituições 

públicas de ensino superior, sendo elas a UERN, o IFRN e a UFERSA, além das instituições 

particulares que têm se ampliado consideravelmente. Alves (2018, p. 10) também destaca a 

importância da UERN, como a instituição instalada há mais anos, “essa instituição se destaca por ser 

a única que oferece mestrados acadêmicos e doutorados na região, possibilitando a Pau dos Ferros 

ser o menor município do Brasil em dimensão populacional, a oferecer Curso de Doutorado”. Essa 

característica, torna obvia a existência de um dos pilares fundamentais na formação humana, que é a 

educação. Ligada ao fornecimento de uma renda mensal, que geralmente e destinada a alimentação, 

assim, conseguimos visualizar algumas condições não fornecidas antes, para conseguir ter uma 

melhoria social e econômica.  

 Conforme mostram os dados capturados, a renda mensal das famílias entrevistadas ainda é 

pequena para conseguir cobrir todas as necessidades, 43,3% da amostra têm uma renda que varia 

entre R$50,00 e R$440,00, valor que é pequeno para manter todos os gastos da família, outros 31,7% 

afirmaram ter uma renda mensal entre R$441,00 e R$880,00 e apenas 25% das famílias entrevistadas 

têm uma renda igual ou superior a um salário mínimo. Vale destacar que apenas 1,7% das famílias 

tem uma renda consideravelmente boa, entre R$1.761,00 e R$2.640,00. 

Tabela 01: Participação do Bolsa-Família na Formação da Renda Familiar 

 Frequência Porcentagem 

Até 10% 

Entre 10% e 25% 

Entre 25% e 50% 

Entre 50% e 75% 

Entre 75% e 100% 

Total 

4 

43 

31 

17 

25 

120 

3,3 

35,8 

25,8 

14,2 

20,8 

100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Elaboração Própria. 
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 Quanto a participação dos recursos do Bolsa Família na formação da renda, a tabela 01, mostra 

que, 20,8% das famílias têm a participação de 75% a 100% do PBF nesta formação da renda familiar, 

isso implica que os recursos deste programa social acabam sendo o principal responsável para a 

sobrevivência dessas famílias, possibilitando ao menos a aquisição de alimento para saciar a fome 

dos membros da residência. De acordo com esses mesmos dados apresentados, 35% da amostra têm 

o Bolsa Família representando mais da metade da renda familiar. 

 Partindo para uma observação mais geral em relação a alimentação dessas famílias, viu-se a 

necessidade de saber qual o número de refeições que as mesmas faziam antes e depois que passaram 

a receber os recursos do Bolsa Família, com o intuito de ver as melhorias em relação à segurança 

alimentar das mesmas. 

 Por suas condições não tão favoráveis, as famílias não tinham garantia com relação a 

alimentação diária, muitas donas de casa comentavam que, em alguns dias isolados, a família acabava 

fazendo apenas uma refeição por dia. Não se observa no gráfico 01, pelo fato de se tratar de dias 

isolados, sabendo que o gráfico mostra a média de refeições diárias.  

 O número de refeições diárias era basicamente o essencial, 3 refeições por dia, café, almoço 

e jantar, caso que era convivido por 90,8% das famílias entrevistadas. Apenas 7,5% afirmaram 

conseguir antes do Bolsa Família fazer 4 refeições por dia e, de forma crítica, 1,7% conseguiam fazer 

apenas duas refeições por dia, mesmo relatando que em alguns dias nem isso conseguiam.  

 Com a implementação do Programa Bolsa Família, este número de refeições diárias teve uma 

melhoria, apenas 4,2% das famílias informaram ter um número de 3 refeições por dia depois que 

passaram a receber o benefício do programa, outras 37,5% das famílias afirmaram que hoje fazem 4 

refeições por dia e 58,3% já conseguem fazer 5 refeições por dia, garantindo uma melhor segurança 

alimentar para essas famílias. 
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Gráfico 01: Número de Refeições Diárias  

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2017. Elaboração Própria. 

  

 Um número interessante que conseguimos obter, foi que 92,5% das famílias conseguiram 

aumentar o seu número de refeições diárias após ingressarem no Programa Bolsa Família, apenas 

4,17% mantiveram o mesmo número de refeições diárias e nenhuma família diminuiu o número de 

refeições diárias. 

 Dessas famílias que aumentaram o número de refeições, 60,4% aumentaram duas refeições 

diárias, conseguindo garantir uma melhor condição de vida para toda a família e 39,6% ainda 

conseguiram aumentar uma refeição por dia.  

 Não podemos ser parciais e jogarmos todo o mérito desta melhoria alimentar para o Bolsa 

Família, mesmo sabendo que, de acordo com todos os dados já apresentados, ele foi um instrumento 

crucial para esta melhoria, mas temos diversos outros fatores que podem ter contribuído para este 

acontecimento, assim, procuramos saber diretamente das famílias sobre o que elas acreditam ter 

influenciado esta melhoria na segurança alimentar.  

 Com o objetivo de encontrar a resposta sobre a importância do Bolsa Família na melhoria da 

segurança alimentar, perguntamos as famílias se elas viam o Bolsa Família como principal 

responsável por essa melhoria, o número expressivo de 95,83% das famílias afirmaram que, de fato, 

ele é o principal responsável e apenas 4,17% falaram que não era o PBF o principal responsável pela 

melhoria na segurança alimentar das famílias. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Um dos pensamentos quebrado no decorrer dos estudos sobre a fome no país foi que o 

problema não está ligado a pouca disponibilidade de alimentos, como muitos acreditavam, e sim na 

forma pela qual é distribuída a renda, ficando centralizada nas mãos de poucos e restringindo grande 

parte da sociedade. 

 O Programa Bolsa Família, criado em 2003, veio como um forte instrumento contra a fome 

no Brasil, possibilitando aquela parcela da sociedade mais pobre alguns direitos que a mesma não 

conseguia usufruir antes, principalmente relacionado a segurança alimentar da família. Com uma 

transferência de renda maciça para a sociedade, gera-se um grande efeito positivo sobre a economia, 

aquecendo o mercado local e possibilitando o surgimento de um efeito multiplicador nestes recursos, 

afetando positivamente o emprego e o consumo desta sociedade. 

 A sua contribuição na questão alimentar também é visível e indispensável, muitas famílias 

acabam conseguindo garantir uma melhor qualidade na alimentação mediante o recebimento dos 

recursos do Bolsa Família, e veem nele o principal responsável por uma melhor segurança alimentar 

na residência. Pode-se constatar no estudo de caso que, após ingressarem neste programa, o número 

de refeições diárias teve uma elevação significativa, aumentando em média duas refeições por dia 

nessas famílias entrevistadas. 

 Contudo, estes dados demonstram a situação desta determinada comunidade, mesmo sendo 

bem provável algumas outras comunidades também apresentarem estas mesmas características, mas, 

não se pode constatar se isso de fato acontece, assim, as afirmações feitas com base no estudo de 

caso, são específicas da comunidade estudada, podendo sim, existir outras com características 

parecida, mas precisam serem constatadas. 
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RESUMO 

As políticas públicas são ramificações governamentais que refletem as condições ou circunstâncias que geram 

benefícios para a população, estabelecem metas para a resolução de problemas nas mais diversas áreas tais 

como: educação, saúde, recursos hídricos, assistência social, esporte etc. Em teoria são ações primordiais do 

governo e coincidem com o interesse público. Como ferramenta social, assume o papel de resolver os 

problemas sociais e ainda melhorar a qualidade de vida da população. Considerando estes aspectos, este artigo 

analisa a implementação de políticas públicas voltadas para a resolução de problemas hídricos no município 

de Pereiro-CE, especificamente sobre a implantação do Programa de Cisternas na comunidade de Baixio dos 

Silvestres. Inicialmente, fez-se uma pesquisa documental e bibliográfica através de livros, artigos, revistas 

eletrônicas e sites que serviram de embasamento teórico. As informações disponibilizadas pela Articulação do 

Semiárido Brasileiro – ASA, no Plano Estadual de Convivência com a Seca - e pelo site da Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário foi importante nessa fase. Posteriormente, realizou-se uma pesquisa de campo, por 

meio de entrevistas a atores e beneficiários do programa na comunidade pesquisada. Os resultados obtidos 

indicaram que após a implementação do programa de cisternas houve melhoria significativa no bem-estar e 

qualidade de vida das famílias beneficiadas, reduzindo os impactos causados pelos fortes períodos de estiagem. 

Palavras-chave: Recursos hídricos; Políticas Públicas; Programa de Cisternas. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Durante décadas o aumento populacional somado a fatores naturais gerou desigualdades 

sociais e de renda no Brasil. São traços que marcam grande massa da sociedade brasileira mediante 

diversos fatores como econômicos, sociais, crises hídricas, entre outros. Diante disto, necessita-se 

que ações sejam tomadas por parte do estado de modo a sanar os anseios populacionais causados por 

estas adversidades.  

Nesse sentido, a elaboração de políticas públicas se torna uma das estratégias adotadas pelos 

governos como forma de combater esses problemas.  Para isso, faz-se necessário identificar a 

mailto:tamyres.allves@gmail.com
mailto:mhcfilho@yahoo.com.br
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realidade local com base nas dificuldades existentes e, a partir disso, elaborar projetos e programas 

por meio das políticas públicas como ponto de partida para solucionar ou amenizar tais problemas.    

Seguindo o pensamento de Andrade (2016), políticas públicas é um conjunto de decisões, 

planos e ações governamentais, sejam de nível federal, estadual ou municipal, voltados para a 

resolução de problemas de interesse da população. São de responsabilidade da administração pública 

e sua implementação e manutenção envolve órgãos públicos e diferentes instituições e agentes da 

sociedade relacionados à política implementada.   

Nesse contexto, este artigo analisa a implementação de políticas públicas voltadas para a 

resolução de problemas hídricos no município de Pereiro-Ce, especificamente sobre a implementação 

do Programa de Cisternas na comunidade de Baixio dos Silvestres. Diante do exposto, levantou-se o 

seguinte questionamento: qual a importância de implementação de políticas públicas hídricas no 

semiárido brasileiro? E quais os seus benefícios para a população? 

No desenvolvimento do trabalho, utilizou-se de procedimentos metodológicos de pesquisa 

bibliográfica e de campo para sua elaboração. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 55), a primeira 

“[...] utiliza fundamentalmente das contribuições de vários autores sobre determinado assunto [...]”. 

Assim, esta modalidade proporciona um entendimento mais aperfeiçoado sobre o assunto estudado. 

Já a pesquisa de campo o autor se desloca até o local da pesquisa para observar, identificar e coletar 

informações, que contribuirão para o enriquecimento da pesquisa. 

De posse destas informações, o trabalho se justifica por procurar entender a importância das 

políticas públicas, em uma comunidade do município de Pereiro - CE, que é um município distante 

dos grandes centros e onde predomina basicamente a modalidade de economia familiar, tornando-o 

mais dependente das políticas públicas. 

O trabalho está organizado em três seções, além desta introdução. Na primeira, faz-se uma 

discussão sobre as políticas públicas e a situação hídrica no Nordeste e no Ceará. Na segunda seção, 

discute-se o programa de cisterna como política pública no município de Pereiro e, por último, 

expõem-se as considerações finais. 

 

2 SITUAÇÃO HÍDRICA NO NORDESTE E NO CEARÁ 
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Nos últimos anos a situação dos recursos hídricos brasileiros em condições de consumo tem 

se tornado um fator preocupante quanto ao seu volume, pois além da escassez por fenômenos naturais 

(secas), os desastres ambientais causados por falhas humanas acabam por depreciar ainda mais este 

bem precioso, colocando em risco à saúde, a sustentabilidade de quem deles dependem, as lavouras, 

enfim, acabam por gerar danos incalculáveis e irreparáveis à natureza e à população como um todo. 

A redução dos recursos hídricos atingiu várias regiões do Brasil, no que se refere à região 

Nordeste os fenômenos mais comuns enfrentados pela população são oriundos da estiagem, por 

localizar-se em uma região atingida por um fenômeno denominado polígono das secas, por meio do 

qual estudiosos revelam que para cada período entre dois e quatro anos com volumes de chuva entre 

bom e regular, ou seja, dentro da média esperada, seguem-se cinco anos consecutivos de estiagem. 

Tais recorrências reduzem significativamente os níveis dos reservatórios, acarretando sérios prejuízos 

ao desenvolvimento econômico e bem-estar da população que nela habita. 

Neste sentido, observa-se que o Nordeste é uma das regiões mais atingidas pelo problema da 

escassez, tornando-a mais dependente de ações governamentais para a redução dos impactos causados 

pela estiagem. Formada por noves estados Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, destacamos entre eles o Ceará estado o qual 

possui grande extensão territorial dentro das condições já mencionadas. 

 

2.1 Situação dos recursos hídricos no Ceará 

 

No Ceará, entre outras fontes hídricas de menor porte, destacam-se por sua extensão e volume, 

os açudes Castanhão e Orós, por acumular uma quantidade considerável de recursos hídricos, os quais 

são responsáveis pelo abastecimento local e regiões circunvizinhas. As informações cartográficas 

abaixo apresentam o volume hídrico desses reservatórios, em março de 2018. 

A tabela abaixo representa, de forma mais detalhada, as informações mencionadas 

 

Tabela 1 - Informações cartográficas dos açudes do Castanhão e de Orós 

Castanhão 

Município Alto Santo 

Sistema Médio Jaguaribe 

Volume (m3) 6,7 bilhões 

Orós 

Município Orós 
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Sistema Alto Jaguaribe 

Volume (m3) 2,1 bilhões 
Fonte: Adaptado do COGEH 

Registra-se que o ano de 2011 foi o último ano em que houve volume significativo em seus 

açudes. Nos anos seguintes, em sua maioria, houve somente a redução nos níveis pluviométricos 

acarretando um elevado nível de estiagem e de incidência da pobreza. 

De acordo com o Plano Estadual de Convivência com a Seca (2015), em julho de 2009, os 

Sertões de Crateús armazenavam 99,63% de sua capacidade de acumulação. Porém, nos anos 

seguintes, com exceção dos anos de 2010 e 2011, verifica-se que no mesmo período, as chuvas eram 

insuficientes e assim não conseguiam recarregar os estoques. Em 2012 houve acúmulo de apenas 

30,83%, reduzindo ainda mais em 2013 com 8,64%, 2014 com 3,01% e 2015 com apenas 0,61% da 

capacidade de armazenamento. 

A redução dos níveis acumulados de água acarretou diversos problemas nos municípios 

cearenses, os quais se somam 184 municípios, dos quais, 176 declararam estado de emergência, 

devido à insuficiência de água existente na região, entre eles, destaca-se o município de Pereiro. A 

baixa nos níveis de água em seus reservatórios, devido a consecutivos anos de secas, mostrou a 

necessidade de investimentos públicos na área hídrica. Neste sentido, as principais medidas tomadas 

pelo governo federal, em parceria com o governo estadual, foram a criação de reservatórios como 

medida inicial para amenizar os problemas hídricos. 

 

3 O PROGRAMA DE CISTERNAS COMO POLÍTICA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

PEREIRO-CE 

 

O programa de Cisternas atende o semiárido nordestino por meio da construção de cisternas 

de placas, o Governo do Estado do Ceará implementou este projeto no estado, visando atender as 

regiões mais escassas, especialmente às famílias mais carentes, dando-lhes oportunidades de 

usufruírem do consumo de água potável, e melhorar a qualidade de vida familiar. 

A principal fonte hídrica da cidade supracitada é o açude Adalto Bezerra, que abastece a 

população urbana da cidade, estimada em 5.088 residentes. Os habitantes da zona rural do município 

são atendidos pelos pequenos açudes e poços locais, que, devido a sucessivos períodos com volume 
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de chuva abaixo da média e aumento da população nos últimos anos, tornaram-se insuficientes para 

atender às demandas, chegando, portanto, a ser declaradas situações de emergência.  

Diante disso, o município aciona a Defesa Civil do estado do Ceará, que passa a atuar nas 

áreas mais necessitadas. Na zona urbana foram providenciadas caixas d’água com capacidade de até 

5.000 litros, instaladas em pontos estratégicos para que a população pudesse ter mais fácil acesso a 

coleta da água, abastecida por carros pipa. Enquanto isso, na zona rural do município, inicialmente, 

foram montados anéis de concreto que eram abastecidos por carros pipas e, deles, as famílias 

coletavam a água, transportando-a até suas residências por meio de animais.  

Atualmente, mediante implementação de políticas mais eficientes voltadas para os problemas 

hídricos, as famílias dispõem de cisternas com capacidade de armazenamento de 16.000 litros, que 

acumulam água das chuvas no período de inverno e disponibilizam água potável para o consumo 

familiar durante o restante do ano. Com isso, o abastecimento dos carros pipas fica destinado apenas 

para as demais necessidades básicas. 

No referido município o programa iniciou-se nos anos 1997, com um total de 30 unidades, em 

seguida ano de 2000, este número foi ampliado através do Programa Um Milhão de Cisternas, 

desenvolvido pela Articulação do Semiárido – ASA.  Dando continuidade ao projeto, as demais 

comunidades rurais do município foram beneficiadas com o Programa de Cisternas no ano de 2012, 

quando foram construídas 1.084 cisternas de placa, conforme o edital Nº 07/2012. 

Uma das comunidades beneficiadas pelo Programa de Cisternas foi a comunidade Baixio dos 

Silvestres, localizada a 18 km da sede Pereiro, divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. A 

comunidade conta com aproximadamente 200 habitantes, destaca-se pela existência de períodos 

extensos de secas, assim como as demais regiões do semiárido brasileiro.  A comunidade possui 

pequenas cacimbas que ajudam no abastecimento apropriado para o consumo, porém, não conseguem 

suprir a demanda, havendo então a necessidade do complemento de água por meio de carros pipas 

fornecidos pela defesa civil. Ainda assim, tornava-se difícil o abastecimento, pois as famílias não 

possuíam reservatórios suficientes para estocar água, o que acabava dificultando o acesso à água 

potável.  

Além dos problemas apresentados, também foram coletados dados e informações, 

identificando-se que as famílias não possuíam água potável para o consumo e que a baixa renda 

dificultava ainda mais o acesso à água potável, pois, poucos eram os recursos familiares disponíveis 
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para a aquisição de água própria ao consumo, tendo em vista que o baixo número de chuvas na região 

impossibilitava o acúmulo de água nos seus reservatórios. 

Com base nestas observações, surge a necessidade de intervenções do estado para preencher 

as lacunas deixadas pela captação de recursos naturais, no caso a água. Os baixos volumes de chuva 

que acabaram gerando crises hídricas tornaram insuficientes os volumes acumulados nos 

reservatórios para consumo nos períodos anuais em que a ausência de chuva se faz presente. 

O resultado das entrevistas, junto às famílias beneficiadas pelo programa, possibilitou analisar 

o desempenho das políticas de recursos hídricos na comunidade estudada, com ênfase no Programa 

de Cisternas no semiárido nordestino.  

Antes da política de cisternas, a disponibilidade de reservatórios para o armazenamento de 

água das famílias praticamente não existia. Os dados observados no gráfico 01 mostram a necessidade 

das ações governamentais para reduzir os conflitos causados pela escassez, tendo em vista que 96% 

das famílias entrevistadas não possuíam reservatórios suficientes para atender a demanda familiar 

durante o período da escassez, dificultando o armazenamento das águas das chuvas. 

Gráfico 01 Reservatórios familiares de grande porte antes do Programa de Cisternas 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 

 

A pequena parcela da população que informou possuir reservatório suficiente para todo o 

período escasso, justifica-se pela baixa demanda. 

As famílias da comunidade pesquisada são de baixa renda. A maioria delas tem seus recursos 

financeiros provenientes da agricultura ou aposentadoria e possuem dificuldades de armazenamento 

de água potável para o consumo familiar. A quantidade de água acumulada nos reservatórios públicos 

4%

96%

Tem reservatório

Não tem reservatório
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da comunidade, nos últimos anos, foi insuficiente para atender a demanda, obrigando as famílias a 

despender de recursos próprios para a aquisição de água, tanto para o consumo como para atividades 

domésticas. Conforme podemos observar no gráfico 02 

Gráfico 02- Valor gasto mensalmente para a compra de água antes do Programa Cisternas 

 

 Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 

O gráfico mostra que antes do programa a comunidade pesquisada dispendia recursos próprios 

para a aquisição de água e que estes variavam de acordo com a necessidade da família e capacidade 

de armazenamento de seus reservatórios particulares, o que justifica o percentual gasto. 40% dos 

entrevistados gastavam até 100 reais com o consumo de água e 48% desembolsavam entre 100 e 300 

reais, o que demonstra que a crise hídrica afeta financeiramente as famílias pesquisadas.  

O total de residentes por família é um dos critérios adotados para a seleção das famílias a 

serem beneficiadas, bem como a capacidade de armazenamento hídrico seus recipientes, já que na 

maioria dos casos estas não possuem nenhum sistema de armazenamento ou estes não são suficientes 

para atender as necessidades familiares durante todo o período escarço.  

Gráfico 03 - Total de residentes por família 
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Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 

Pode-se observar no gráfico 03, a distribuição entre os percentuais de habitantes por casa. 

Nota-se, inicialmente, que a maioria das residências possui duas pessoas, representando 28% da 

amostra. Observa-se, também, que quase metade das residências entrevistadas possui acima de três 

residentes. Percebemos ainda que 24% das famílias entrevistadas possuem quatro residentes e 24% 

com três residentes, estas se classificam como público alvo do projeto, por não possuírem em suas 

residências nenhum sistema de abastecimento e atenderem ao requisito baixa renda. Nas demais 

famílias da comunidade, além de não haver reservatório suficiente para atender a demanda 

populacional, possuem maior quantidade de pessoas no lar. Conforme a Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (2018, p.4) “o público alvo potencial são as famílias com renda de até meio 

salário mínimos per capita residentes na zona rural do município e sem acesso à água potável”. Assim, 

podemos afirmar que a comunidade estudada preenche os requisitos necessários para usufruírem do 

benefício social. 

Atualmente, após a implementação do Programa de Cisternas na comunidade, as famílias 

podem captar água das chuvas no inverno, armazenando-a para uso durante o período escarço, 

contribuindo assim para a qualidade de vida e bem – estar dos beneficiados, pois além de usufruírem 

de água potável para o consumo, possuem maior disponibilidade de recursos financeiros para atender 

as demais necessidades básicas da família, uma vez que os valores que antes eram gastos com compra 

de água, hoje são destinados à aquisição de alimentos e medicamentos.  

Partindo desse pressuposto, o ponto de vista dos beneficiários em relação ao programa é de 

fundamental importância, uma vez que no seu processo de avaliação observa-se um elevado 

percentual de opinião pública a respeito das melhorias advindas após a implementação das cisternas, 

conforme podemos observar no gráfico 04. 
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Gráfico 04 – Contribuição das cisternas para o bem-estar e qualidade de vida 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 

 

As informações do gráfico evidenciam a teoria com a prática, pois a comunidade afirmou que 

as cisternas adquiridas por meio do Programa de Cisternas tiveram grande participação na melhoria 

do bem-estar e qualidade de vida de suas famílias e teve 100% de aprovação por parte dos 

entrevistados. 

De acordo com a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA, 2018), o principal objetivo do 

Programa Um Milhão de Cisternas - P1MC é garantir o acesso à água de qualidade a comunidades 

que padecem com problemas de estiagem, proporcionando melhorias na qualidade de vida das 

famílias que vivem no semiárido brasileiro. O que de fato ocorre e foi comprovado por meio da 

opinião expressada pela comunidade pesquisada, pois após a implementação das cisternas em suas 

residências a maioria das famílias entrevistadas dispendem de menor valor aquisitivo para a compra 

de água, os recursos financeiros, em sua grande maioria, passaram a ser destinados para a compra de 

alimentos e produtos necessário para sobrevivência familiar, além possuírem a certeza de que a água 

que está sendo consumida é de boa qualidade. 

No delinear da pesquisa, observou-se que o programa de cisternas faz parte do quadro de ações 

emergenciais para combate aos impactos causados pelas secas e foi projetado para proporcionar o 

armazenamento a água potável para as famílias que vivem na região semiárida brasileira que mais 

sofrem com a estiagem. Diante dessas informações, indagou-se a comunidade quanto à contribuição 
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do programa de cisternas para a redução dos impactos causados pelas secas e obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

Gráfico 05 – Redução dos impactos causados pelas secas, após as Cisternas 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2018). Elaboração própria. 
 

A maior parte da população pesquisada tem ciência de quanto o programa é fundamental em 

meio à crise hídrica que assola a região semiárida. Ou seja, 88% dos entrevistados afirmaram que o 

projeto em si foi o melhor programa governamental criado até o momento. Apenas 8% das famílias 

entrevistadas informaram que o projeto contribui pouco, por se tratar de uma fonte não geradora de 

água e ainda pelo fato de que o reservatório não consegue armazenar estoque suficiente para todo o 

período escasso. Por fim, os 4% indiferentes, alegam que a comunidade precisa de ações 

governamentais mais amplas para que possa reduzir os impactos causados pelos fortes períodos de 

estiagem.  

Nessa perspectiva, de acordo com a ASA (2018), “As medidas emergenciais de combate à 

seca adotadas ao longo dos anos, como os grandes açudes e poços, são ineficazes e objetos de 

manipulação política e eleitoral das comunidades.”. Entretanto, o programa de cisternas 

implementado na comunidade vem cumprindo com o que se propôs inicialmente, garantindo água 

potável e de fácil acesso à população que mais necessita deste bem. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Constatou-se que o programa de cisternas implementado no semiárido nordestino melhorou, 

de forma significativa, a vida das famílias beneficiadas, observou-se a necessidade de implementação 

de mais projetos voltados para a resolução dos conflitos oriundos da escassez, haja vista que a 

quantidades de municípios que declararam estado de emergência devido os impactos causados pelas 

secas tornam-se cada vez mais um dos fatores mais preocupantes da região. 

A pesquisa revelou ainda a relação entre a teoria e prática onde se evidencia a importância das 

ações governamentais para reduzir os problemas sociais. A comunidade estudada revelou que os 

problemas hídricos foram amenizados após a implementação do Programa de Cisternas. Segundo a 

pesquisa de campo, a maior parte da população da comunidade, compreendida por 32,5% das famílias 

utilizam o bem, e toda amostra da pesquisa afirmou que este foi o melhor projeto até hoje 

implementado na comunidade. 

Diante disto, observaram-se as melhorias advindas da política pública de cisternas a qual 

atende satisfatoriamente suas finalidades, indo além das expectativas dos beneficiados, por ser este 

um projeto que atua diretamente nas famílias mais carentes das regiões mais calejadas do polígono 

das secas. O programa assume um papel muito importante para o desenvolvimento socioeconômico 

e bem-estar das famílias mais humildes, uma vez que estas são de baixa renda e sobrevivem 

praticamente da agricultura familiar. 
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RESUMO 

 
O objetivo do artigo é discutir o impacto e a importância do PRONAF, uma das principais políticas 

governamentais de apoio à agricultura familiar para a produção, desenvolvimento e geração de emprego e 

renda para o agricultor familiar. Utiliza-se para tanto de pesquisas bibliográficas, sites e dados para atender 

aos objetivos aqui propostos. O estudo discorre sobre a importância do PRONAF para a agricultura familiar, 

destacando-se a distribuição espacial e a expansão do crédito destinado ao segmento. As diversas linhas de 

crédito do PRONAF, que se destacou principalmente no Nordeste, fizeram com que pelo menos amenizasse a 

migração crescente de produtores de atividades agrícolas para não agrícolas e também diminuísse as pressões 

da população rural na busca de melhores condições no campo. 

 

Palavras-chave: PRONAF; Agricultura Familiar; Desenvolvimento Rural  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A agricultura familiar cuja produção caracteriza-se por ser realizada em um grupo familiar e 

por técnicas de produção e cultivo bem mais tradicionais em comparação com a agricultura patronal, 

corresponde atualmente segundo dados, aproximadamente 70% da produção de gêneros agrícolas 

cultivados no país e colabora para geração de renda de grande parte da população do campo 

principalmente aquelas que possuem apenas a agricultura familiar como oportunidade de emprego e 

renda (SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO, 2017). 

De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar possui 4.366.267 

estabelecimentos agropecuários de um total de 5.175.636, o que representa algo em torno de 85% dos 

estabelecimentos rurais do Brasil, sendo o Nordeste a região com o maior número de estabelecimentos 

rurais, 2.187.131, equivalente a 50% do total de estabelecimentos da agricultura familiar do país. 

                                                           
18 A primeira versão desse trabalho foi elaborada como requisito parcial de avaliação da disciplina “Economia Agrícola 

I”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN). Esta versão foi orientada 

pelo professor Boanerges de Freitas Barreto Filho (DEC/CAMEAM/UERN). 

mailto:ernandolima28@gmail.com
mailto:thaisaa-nascimento@hotmail.com
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Além disso, a agricultura familiar é responsável por 35% do PIB brasileiro e gera 74% dos empregos 

do campo.  

Mesmo com toda essa importância, o que acontece é que a mecanização da produção no 

campo está fazendo com que se reduza a demanda por esses agricultores no campo gerando por 

consequência o êxodo rural. A modernização agrícola, o agronegócio e outras práticas agrícolas 

recentes têm expulsado o agricultor familiar e este por sua vez inviabilizado de desenvolver suas 

atividades, opta por desloca-se para os grandes conglomerados urbanos cujos impactos se refletem 

nos grandes problemas urbanos de que se pode evidenciar. Então, com a concorrência das tecnologias 

e demais práticas agrícolas modernas, não há estímulo ao agricultor familiar desenvolver suas 

atividades. (BRASIL, 2016) 

Dados os entraves existentes ao desenvolvimento da agricultura familiar, levados também em 

conta o grande percentual de pequenos produtores rurais ligados a essa atividade e o seu caráter 

sustentável, onde cabe ressaltar os baixos efeitos prejudiciais de tal prática ao meio ambiente 

comparada com a atividade agrícola moderna, é de grande importância que se desenvolvam parcerias 

entre o governo e esses produtores para que se potencialize e contribua com o esforço dessas famílias. 

Baseados nesses e principalmente na perda de competição da agricultura familiar, além de seu caráter 

sustentável e praticamente inofensivo e em comparação com outros tipos de atividades agrícolas 

modernas, foi que surgiram diversas políticas voltadas para o apoio a essas famílias. Dentre os 

incentivos governamentais a essa prática, cabe citar, o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF) criado em 1996 com o objetivo de dar enfoque ao desenvolvimento 

rural do país através de subsídios e incentivos a reprodução da agricultura familiar nas regiões. 

(MATTEI, 2014) 

Utilizando pesquisas bibliográficas, sites e análise de dados, objetiva-se nesse artigo discutir 

o impacto e a importância que teve e que têm, uma das grandes políticas governamentais de apoio à 

agricultura familiar, o PRONAF, para a manutenção dos níveis existentes desse tipo de atividade 

tendo em vista a concorrência com a agricultura patronal e a desapropriação dos pequenos 

agricultores, dando maior ênfase na discussão da implantação do  PRONAF na região Nordeste, bem 

como, as principais transformações causadas pelo programa nesse tipo de atividade da região. 

O artigo organiza-se em quatro seções além desta introdução. A primeira falará a respeito da 

prática da agricultura familiar e os principais problemas enfrentados onde cabe citar tanto a falta de 

incentivos como a concorrência com o agronegócio. A segunda seção discorrerá sobre o PRONAF 
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bem como os impactos positivos causados sobre o pequeno produtor familiar e sua importância nas 

regiões, com destaque para a região Nordeste, terceira região que recebe mais incentivos do PRONAF 

e também sua importância no contexto geral para a tentativa de desenvolvimento rural. A terceira 

apresenta os principais resultados do PRONAF para o desenvolvimento da agricultura familiar. A 

quarta e última seção apresentará as considerações finais. 

 

2 A AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA 

 

Como assinala Aquino e Schneider (2015), ao longo da formação da economia brasileira, houve 

um intenso favorecimento de médios e grandes proprietários de terras principalmente pelas 

características seletiva e excludente das principais políticas existentes (Crédito Rural, Preços 

Mínimos e demais subsídios). 

Assim:  

Até o início da década de 1990 não havia nenhum tipo de política pública específica, 

com abrangência nacional, voltada ao financiamento do segmento social formado 

pelos produtores familiares no Brasil. Na realidade, não existia o próprio conceito 

de agricultura familiar (AQUINO; SCHNEIDER, 2015, p. 55). 

 

Com a colonização do país por Portugal conforme discorre Mattei (2014), e com a 

implementação da monocultura da cana-de-açúcar e mais tarde monocultura do algodão e da borracha 

para exportação, vão surgindo nas margens desse processo, pequenos agricultores em regiões menos 

produtivas com destaque para a região Nordeste nas zonas mais secas e improdutivas. A situação 

piora quando ocorre o aprofundamento da pecuária na região Sul do país e com o café na região 

Sudeste. Quando surgem as políticas de modernização agrícola no país, estas se apresentam com 

maior intensidade para os grandes produtores e latifundiários deixando as margens do processo os 

assim chamados agricultores de subsistência, aprofundando cada vez mais a concentração das terras, 

a exclusão dos produtores rurais e ampliando cada vez mais as disparidades inter-regionais e 

intrarregionais.   

[...]é sempre na franja de um processo produtivo comandado pela grande agricultura 

assentada na concentração da propriedade da terra, ao estilo plantation norte-

americano que vai se firmar aquilo que hoje é conceituado como agricultura familiar, 

ou seja, uma estrutura produtiva que sempre foi relegada ao segundo plano no 

processo de desenvolvimento rural do país (MATTEI, 2014, p. 84). 
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A partir de fins da década de 1980 e início da década de 1990 com as pressões sindicais rurais é 

que o Estado responde as reinvindicações e inicia-se verdadeiramente um processo de valorização da 

agricultura familiar com criação de incentivos dentre eles o principal, o PRONAF e para consolidar 

os novos ares dessa modalidade de produção, criou-se em 2006 a Lei da Agricultura Familiar 

(MATTEI, 2014; AQUINO; SCHNEIDER, 2015). 

Para se encaixar no perfil de agricultor familiar, de acordo com a Lei nº. 11.326 de 24 de julho 

de 2006, é necessário que atenda aos requisitos de não possuir propriedade superior a quatro módulos 

fiscais, utilizar mão de obra proveniente da própria família, o que implica em dizer que a força de 

trabalho da própria família tem que ser superior a força de trabalho contratada e ter um percentual 

mínimo de sua renda vinculada as suas atividades econômicas de seu estabelecimento. São também 

contemplados com as políticas da agricultura familiar os silvicultores, aquicultores, extrativistas e 

pescadores além de povos indígenas e comunidades quilombolas desde que atendam aos requisitos 

assinalados anteriormente. O artigo 4 dessa lei coloca a análise da Política Nacional da Agricultura 

Familiar a: descentralização, sustentabilidade ambiental, social e econômica, equidade na aplicação 

das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia, participação dos agricultores 

familiares na formulação e implementação da política nacional da agricultura familiar e 

empreendimentos familiares rurais (BRASIL, 2006). 

A tabela 1, abaixo evidencia a participação da agricultura familiar nas regiões onde cabe destacar 

Norte, Nordeste e Sul cujas participações da agricultura familiar crescem, no caso do Norte e Nordeste 

e decresce no caso do Sul mas que mesmo assim mantém um percentual alto de participação. E no 

caso da região Sudeste e Centro-Oeste, estas perdem participação da agricultura familiar em sua 

produção regional. Os dados claramente mostram a necessidade de se intervir com políticas de 

valorização a agricultura familiar, haja visto o poder que essa produção tem sobre as economias 

regionais. 

Tabela 1 - Participação percentual da agricultura familiar na produção regional – regiões do 

Brasil-1996-2006 

Região 1996 2006 

Norte 58,26 60,18 

Nordeste 42,98 47,38 

Sudeste 24,43 22,28 

Sul 57,13 54,43 

Centro-Oeste 16,31 14,53 
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Fonte: SIDRA-IBGE (1996 e 2006). Censo Agropecuário. Elaboração própria. 

A tabela 2, destaca a importância da agricultura familiar na produção dos principais produtos 

agropecuários. Observa-se valores percentuais bem significativos na produção desses gêneros, onde 

conclui-se que a agricultura familiar realmente possui muita importância na produção agropecuária 

brasileira. 

 

Tabela 2 - Participação da agricultura familiar brasileira na produção dos principais gêneros 

agropecuários - 2006 

Produto Participação (%) 

Mandioca 87,0 

Feijão 70,0 

Milho 46,0 

Café 38,0 

Arroz 34,0 

Leite 58,0 

Suínos 59,0 

Aves 50,0 

Bovinos 30,0 

Trigo 21,0 

Fonte:  SIDRA-IBGE (2006). Censo agropecuário. Dados organizados pelo autor. 

 

A tabela 3, apresenta o número de estabelecimentos da agricultura familiar e o total de 

estabelecimentos. Em termos de unidades, em todas as regiões tem-se a superioridade dos 

estabelecimentos familiares em relação aos não familiares. No Brasil, os estabelecimentos familiares 

representam 84,4%, e no Nordeste, 89,1%. O Nordeste possui 50% dos estabelecimentos familiares 

do país, o que caracteriza-o como a região brasileira mais dependente da agricultura familiar, mesmo 

não possuindo a maior receita. 

 

Tabela 3 - Números de estabelecimentos agropecuários (unidades) 

Brasil e grande região Total Agricultura Familiar 

Brasil 5.175.636 4.366.267 

Norte 475.778 412.666 

Nordeste 2.454.060 2.187.131 
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Sudeste 922.097 699.755 

Sul 1.006.203 849.693 

Centro-Oeste 317.476 217.022 

Fonte: SIDRA- IBGE (2006). Censo Agropecuário. Dados organizados pelo autor. 

 

Já com relação a área, a tabela 4, mostra a inferioridade da agricultura familiar com relação a 

área total destinada a essa prática. No Brasil, a área destinada a agricultura familiar é de 24,0% e no 

Nordeste é de 37,2%. No caso da região Centro-Oeste, a área é de apenas 8,9%. Esse valor pode ser 

explicado quando se analisa a estrutura fundiária da região. Dos 105.351.087 estabelecimentos 

agropecuários da região Sul, os de 200 hectares até 2500 ou mais hectares, representam 89,72%, onde 

se evidencia uma grande concentração de terras, direcionadas quase que inteiramente a agricultura 

não familiar. Esse fenômeno pode ser analisado em todas as regiões brasileiras. Há uma grande 

superioridade dos estabelecimentos agropecuários de 200 hectares a 2500 ou mais, destinadas 

basicamente para os grandes produtores não familiares. Embora em números absolutos se tenha mais 

estabelecimentos agropecuários familiares, a área destes são muito inferiores a área destinada a 

agricultura não familiar, o que se justifica pela esmagadora concentração de terras em mãos dos 

grandes proprietários. 

 

Tabela 4 - Área dos estabelecimentos agropecuários (em hectares) 

Brasil e Grande Região Total Agricultura Familiar 

Brasil 333.680.037 80.102.694 

Norte 55.535.764 16.611.277 

Nordeste 76.074.411 28.315.052 

Sudeste 54.937.773 12.771.299 

Sul 41.781.003 13.054.511 

Centro-Oeste 105.351.087 9.350.556 

Fonte: SIDRA- IBGE (2006). Censo Agropecuário. Dados organizados pelo autor. 

Conforme a tabela 5, o rendimento da agricultura familiar no Brasil foi de 29,37%. Número 

muito representativo quando se leva em consideração que a área destinada a agricultura familiar é 

bastante reduzida ao se comparar com os estabelecimentos não familiares e também quando se 

considera as dificuldades encontradas pela agricultura familiar como problemas climáticos e naturais, 

dificuldades em maximizar a utilidade dos produtos e implementos, desperdícios de recursos, em 
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grande maioria das vezes falta de máquinas, equipamentos e implementos que facilite a manipulação 

das terras e que intensifique a produtividade da terra. Na região Nordeste, o valor das receitas 

referentes a agricultura familiar da região é de 39,84%, sendo que, quando se considera a 

produtividade, embora a região possua o maior número de estabelecimentos e a maior área destinados 

a agricultura familiar dentre todas as regiões, a região possui apenas a terceira maior receita atrás das 

regiões Sul e Sudeste. Isso explica a necessidade de investimentos nos estabelecimentos do Nordeste 

tendo em vista a baixa produtividade dada pelas precárias condições existentes, falta de tecnologias, 

implementos e equipamentos para que possa intensificar e maximizar a produção.  

Tabela 5 - Receita total dos estabelecimentos agropecuários no ano (mil reais) 

Brasil e Grande Região Total Agricultura Familiar 

Brasil 145.401.177 42.703.869 

Norte 7.759.807 3.923.168 

Nordeste 24.493.824 9.759.091 

Sudeste 47.947.658 38.081.152 

Sul 38.081.152 17.098.913 

Centro-Oeste 27.118.736 2.319.659 

Fonte: SIDRA- IBGE (2006). Censo Agropecuário. Dados organizados pelo autor. 

 

Conforme o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), a agricultura familiar é uma 

excelente solução para diversos problemas enfrentados no campo, além de apontar como grande 

provedora da produção de alimentos, não bastando resolver esse problema ainda apontaria como uma 

oportunidade para o desenvolvimento das comunidades existentes nos estabelecimentos familiares. 

 

O fomento à agricultura familiar contribui para a diminuição da pobreza e da 

desigualdade no meio rural, maior diversificação e, potencialmente, maior resiliência 

na produção de alimentos, o fortalecimento do abastecimento alimentar e o 

desenvolvimento sustentável local (ONU, 2017) 

 

Sabendo da importância da agricultura familiar para a economia brasileira como um todo e 

para as regiões em particular e que se faz necessário ter incentivos para a funcionalidade de tal prática, 

podendo ampliar seus resultados e assegurar melhorias a esses agricultores, discute-se a seguir a 

criação e consolidação do RONAF como principal incentivo à produção familiar. 
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3 PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR-

PRONAF 

 

A inspiração da criação do PRONAF além de ter sido justificada pela falta de políticas voltadas 

para os agricultores familiares e tendo em vista o grande êxodo rural existente no país, teve inspiração 

nas ideias políticas desenvolvidas na Comunidade Econômica Europeia conforme assinala Carneiro 

(1997). “As diretrizes do Pronaf têm como referência experiências europeias, principalmente a da 

França, que elegeram a agricultura familiar como a forma de produção sobre a qual se implementou, 

no pós-guerra, a modernização da produção agrícola e da sociedade rural” (CARNEIRO, 1997, p. 

71). 

No que tange ao seu surgimento, Schneider, Mattei, Cazella, (2004) discorrem a respeito dos 

condicionantes que levaram a criação do PRONAF, argumentando que a abertura comercial e a 

desregulamentação dos mercados contribuíram para a piora da situação da produção no meio rural o 

que fez com que gerassem pressões sociais a partir da segunda metade dos anos 1980. Assim, segundo 

os autores, o programa de incentivo foi elaborado para atender as reinvindicações da massa de 

trabalhadores rurais e dos movimentos dos sindicalistas rurais primeiro com a criação do PROVAP 

em 1994 pelo governo Itamar Franco e dois anos depois a criação do PRONAF, fruto de 

transformações do PROVAP já no governo FHC. “O programa nasceu com a finalidade de prover 

crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados das 

políticas públicas até então existentes e encontravam sérias dificuldades de se manter no campo” 

(SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA; 2004, p. 2). 

Com relação aos objetivos dos incentivos do PRONAF: 

 

[Tendo] Em mente o novo modelo de desenvolvimento sustentado, o governo, 

através do Pronaf, atribui à agricultura um papel central na promoção do 

desenvolvimento econômico nacional e na melhoria das condições de vida da 

população (‘contribuir para a redução das desigualdades espaciais e sociais; gerar 

renda de forma desconcentrada; criar ocupações produtivas nos setores situados 

antes, dentro e depois da porteira; reduzir a migração campo-cidade; gerar divisas; 

contribuir para uma maior competitividade da economia nacional...’). Neste 

contexto, a agricultura familiar se sobressai em alguns setores produtivos superando 

a agricultura patronal, segundo o próprio Pronaf e de acordo com dados do Censo 

Agropecuário de 1985. (CARNEIRO, 1997, p. 75). 
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Em termos institucionais foi criado pelo Decreto número 1.946 de 28 de junho de 1996. No 

primeiro de seus sete artigos, esclarece que o programa foi criado para o desenvolvimento rural a fim 

de fornecer ao agricultor familiar uma produção maior com geração de emprego e renda19. 

A criação do PRONAF representa a legitimação, por parte do Estado brasileiro, de 

uma nova categoria social - os agricultores familiares - que até então era 

praticamente marginalizada em termos de acesso aos benefícios da política agrícola, 

bem como designada por termos como pequenos produtores, produtores familiares, 

produtores de baixa renda ou agricultores de subsistência. (MATTEI, 2014, p. 84) 

 

Nas palavras de Aquino, Schneider, (2015, p. 57) 

  

O PRONAF aparece em cena, conforme essa perspectiva analítica, como um 

instrumento capaz de aumentar as ‘possibilidades’ dos agricultores familiares, para 

que eles possam concretizar seus projetos produtivos, gerar renda, e com isso, 

melhorar suas condições de vida nas áreas rurais.  

Conforme a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, para a obtenção do crédito 

é necessário a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). A DAP pode ser adquirida quando for 

atendido pelo produtor os seguintes requisitos: a) possuir área rural de até quatro módulos fiscais. b) 

principal fonte de renda deve ser proveniente as atividades desenvolvidas na propriedade. c) possuir 

renda bruta de até R$ 360.000,00 anuais.  

Com relação aos objetivos do programa: 

 

O programa visa o fortalecimento da agricultura familiar mediante apoio técnico e 

financeiro, para promover o desenvolvimento rural sustentável. Seu objetivo geral 

consiste em fortalecer a capacidade produtiva da agricultura familiar; contribuir para 

a geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos 

agricultores familiares. (MANUAL OPERACIONAL DO PRONAF apud 

SCHNEIDER, MATTEI, CAZELLA, 2004, p. 3) 

 

A tabela 6, representa a evolução dos incentivos do PRONAF nos municípios brasileiros desde 

sua criação até 2010. Pode-se perceber um aumento de 32% na abrangência de municípios de 

1999/2000 para 2000/2001. De 2000/2001 para 2005/2006 aumentou mais 18,5%. De 2005/2006 para 

2007/2008, embora modesto mas houve aumento de 0,3% com o acréscimo de mais 16 municípios. 

De 2007/2008 a 2009/2010 houve um aumento de 0,57%. A redução dos aumentos de municípios de 

abrangência do PRONAF se explica naturalmente pelo fato do Brasil ter 5.570 municípios, e a 

quantidade de municípios com incentivos ter chegado bem próximo do total existente (5410). 

                                                           
19 Para mais informações ver Legislação, Decreto 1946. Câmara dos Deputados. 
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De1999/2000 a 2009/2010 há um total percentual de aumento de 59% no número de municípios com 

abrangência do PRONAF, o que conta como um ponto positivo pelo fato de o programa está 

espalhado por quase todos os municípios brasileiros em um curto intervalo de tempo evidenciando o 

sucesso do PRONAF em termos quantitativos. 

Tabela 6 - Municípios atendidos pelo PRONAF 1999-2008 

Ano Agrícola Número de municípios 

1999/2000 3.403 

2000/2001 

2001/2002 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 

4.539 

4.640 

4.868 

5.228 

5.343 

2005/2006 

2006/2007 

5.363 

5.396 

2007/2008 

2008/2009  

2009/2010                                                        

5.379 

5.400 

5.410 
Fonte: MDA/SAF/ PRONAF. Elaboração: DIEESE (2011). 

Com relação ao total financiado, tabela 7, ocorre uma evolução entre os anos de 1999/2000 

para 2007/2008 de cerca de 5,7 bilhões de reais o que dá um aumento percentual de 169% do valor 

desses investimentos. De 2007/2008 a 2009/2010 o financiamento aumenta 32,2%. 

Tabela 7 - Montante ofertado aos agricultores PRONAF 1999-2008 

Ano Agrícola Montante ofertado em bilhões de reais 

1999/2000 

2001/2002 

3,3 

2,4 

2003/2004 

2004/2005 

5,4 

6,1 

2005/2006 7,61 

2006/2007 10,0 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

9,0 

11,6 

11,9 

Fonte: MDA/SAF/PRONAF. Elaboração: DIEESE (2011). 

O gráfico 1, a seguir mostra de forma mais clara a evolução dos incentivos do PRONAF, que 

de 2002/2003 a 2009/2010, aumenta 400%, evidenciando a valorização do programa ao longo do 

tempo, principalmente após a criação da Lei da Agricultura Familiar de 2006 e também após o 

segundo mandato do Governo Lula quando o país passou a ter percentuais mais altos de crescimento 

do PIB. 
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Gráfico 1 – Evolução do crédito do PRONAF em R$ bilhões por ano agrícola 2002/2003 – 

2009/2010 - Brasil 

 
Fonte: MDA/ SAF Elaboração DIEESE (2011). 

 

A tabela 8, apresenta a evolução do número de contratos e do montante de recursos do 

PRONAF de 2002/2003 a 2009/2010, onde percebe-se no que tange a região Nordeste, a evolução do 

montante obtido foi de 361,4% e do número de contratos foi de 99,5% em 8 anos o que evidencia um 

valor significante do número de contratos em pouco tempo. Embora sejam valores ainda modestos 

diante da quantidade de estabelecimentos familiares, a evolução ao longo dos anos pode gerar um 

otimismo de que caso continue nesse nível de evolução, os incentivos podem abarcar um número 

muito maior de beneficiários.  

Tabela 8 - Evolução do montante e do número de contratos do PRONAF, Brasil e Grande 

Região 2002/2003 -2009/2010 

Desempenho 

do Pronaf 

Ano 

agrícola 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-

Oeste 

Brasil 

 

 

 

Montante 

(em  

2002/2003 201,1 393,1 389,9 1.205,7 186,7 2.376,5 

2003/2004 549,2 888,0 783,2 1.925,2 344,9 4.490,5 

2004/2005 614,2 1.197,1 1.051,9 2.887,1 381,3 6.131,6 

2005/2006 721,5 1.952,9 1.476,6 2.928,6 532,3 7.611,9 

2006/2007 909,6 2.090,4 1.809,0 3.162,4 585,2 8.556,6 

2,4

4,5

6,1

7,6

8,6

9,8

11,6
12

0

2

4

6

8
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R$ milhões) 2007/2008 1.242,9 1.730,3 1.983,4 4.210,2 598,3 9.765,1 

2008/2009 1.166,4 1.732,0 2.384,6 5.651,3 683,9 11.618,3 

2009/2010 1.339,5 1.813,6 2.553,2 5.425,2 850,6 11.982,1 

 

 

 

Número de  

 Contratos 

2002/2003 35.145 285.358 118.358 435.009 30.104 904.214 

2003/2004 91.729 545.747 194.640 500.171 57.881 1.390.168 

2004/2005 99.592 562.874 236.569 678.312 57.704 1.635.051 

2005/2006 101.594 809.245 303.940 630.821 67.443 1.913.043 

2006/2007 115.024 709.643 277.424 539.967 61.555 1.703.613 

2007/2008 136.823 562.428 298.403 631.983 64.270 1.693.907 

2008/2009 100.706 453.589 252.096 622.465 48.272 1.477.128 

2009/2010 117.618 569.322 249.188 625.674 49.736 1.611.538 

Fonte: MDA. SAF. Elaboração DIEESE. 

A tabela 9, representa o direcionamento do financiamento do PRONAF para custeio e 

investimento onde se evidencia a importância desse financiamento para que os estabelecimentos 

possam dispor de mínimas condições para poder continuar a produção através da aquisição de 

máquinas e equipamentos. No Brasil 52,3% do financiamento está direcionado ao investimento e 

47,7% para custeio. No Nordeste, 76,7% corresponde a investimento e 23,3% corresponde a custeio 

totalizando um montante de R$ 1.531.694.500, 12,8% do total nacional. Diante das circunstâncias, 

de que a região Nordeste possui a maior quantidade de estabelecimentos e área e além do mais é 

muito dependente do setor agrícola na parcela do seu PIB, evidencia-se que o valor direcionado para 

a região ainda é muito pequeno. As regiões Sul e Sudeste juntas detêm 73,1% de todos os 

financiamentos. No entanto, como visto no gráfico anterior e será reforçado posteriormente, o 

financiamento do Nordeste está se ampliando a cada ano agrícola. Conforme o SAF, no ano agrícola 

2016/2017, foram concedidos somente ao Nordeste 3,1 bilhões para 834.000 empreendimentos, de 

forma que pode-se concluir que se continuar nessa evolução, nos próximos anos o financiamento 

pode se tornar mais presente e mais decisivo em mais estabelecimentos nordestinos.  
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Tabela 9 - Valor financiado pelo PRONAF, segundo destinação do financiamento Brasil e 

Grande Região, 2010  

Brasil e Grande 

Região 

Custeio Investimento Total 

Em R$ mil Em % Em R$ mil Em % Em R$ mil Em % 

Norte 187.513,1 3,3 664.819,6 10,6 852.332,8 7,1 

Nordeste 356.137,2 6,2 1.175557,3 18,7 1.531.694,5 12,8 

Sudeste 1.434.774,4 25,1 1.479.295,4 23,6 2.914.069,9 24,3 

Sul 3.386.065,7 59,2 2.460.825,2 39,2 5.846.890,9 48,8 

Centro-Oeste 351.112,8 6,1 492.536,6 7,9 843.649,4 7,0 

Brasil 5.715.603,2 100,0 6.273.034,2 100,0 11.988.637,4 100,0 

Fonte: Banco Central do Brasil. Anuário estatístico do Crédito Rural. Elaboração: DIEESE. 

Há de considerar evidentemente diversos motivos para que quando se compara a relação em 

termos proporcionais, do número de estabelecimentos familiares nordestinos que obtiveram 

financiamentos em relação ao total de estabelecimentos familiares da região, ser um valor ainda 

inferior ao que se deve esperar desse incentivo. Esse problema entra em outra discussão que não 

compete a esse trabalho fazer menção. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Analisando a tabela 10, o valor dos contratos do PRONAF apenas para custeio agrícola 

corresponde a 43,2% dos incentivos cabendo destacar a produção de milho, soja e café como 

detentores de 64% dos 4.288.163.000 destinados ao custeio agrícola. Os outros 56,8% dos 

financiamentos do PRONAF estão inseridos: no custeio da pecuária, 14,4%, no investimento agrícola, 

27,8% e no investimento da pecuária que corresponde a 14,5%.  Evidentemente, esses incentivos 

contribuem e muito para geração de empregos e manutenção dos já existentes, aquisição de máquinas, 

equipamentos, implementos e o mínimo de estrutura para que a agricultura familiar possa prosperar, 

gerar mais empregos e renda no campo e por consequência diminuir o êxodo rural. 
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Tabela 10 - Número de contratos e valor financiado pelo PRONAF, segundo finalidade e 

principais produtos - Brasil 2010 

Finalidade e 

principais 

produtos 

N° de 

contrato

s 

Valor  

(R$ mil) 

Finalidade e principais 

produtos 

N° de 

contratos 

Valor  

(R$ mil) 

Custeio 

agrícola 

541.962 4.288.163 Custeio Pecuária 172.441 1.427.440 

Algodão  131 1054 Animais  158.941 1.397.035 

Arroz  13.486 156.728 Outras aplicações 13.500 30.405 

Batata  2.194 30.015 Investimento Agrícola 228.210 2.760.134 

Café  72.209 613.726 Máquinas e equipamentos 64.411 1.521.030 

Cana-de-

açúcar 

5.814 43.921 Melhorias nas explorações 73.438 334.490 

Feijão  19.722 98.299 Formação de culturas 

perenes 

35.904 258.174 

Fumo  705 2.287 Outras aplicações 54.457 646.440 

Mandioca  38.421 181.059 Investimento Pecuária 642.873 1.438.246 

Milho  204.524 1.226.884 Aquisição de animais 332.574 2.077 

Soja  97.940 906.569 Máquinas e equipamentos 53.074 399.696 

Trigo  16.763 191.492 Melhorias nas explorações 147.967 557.021 

Outras 

lavouras  

67.176 659.943 Outras aplicações 109.258 479.452 

Outras 

aplicações 

2.877 176.186 Total  1.585.486 9.913.984 

Fonte: Banco Central do Brasil. Anuário Estatístico do Crédito Rural. Elaboração: DIEESE. 

A tabela 11 a seguir, apresenta o número e montante financiado por finalidade/modalidade. O 

custeio e o investimento agrícolas representam juntos 48% do número de contratos e 57% do 

montante totais, enquanto que o custeio e o investimento pecuários representam 52% dos contratos e 

43% do montante totais. 

Conforme Araújo; Vieira Filho (2018, p. 41) 

A evolução do crédito fornecido por meio do Pronaf teve como objetivo, de forma 

clara, fomentar a modernização dos dois setores, agrícola e pecuário, assim como 

aprimorar a utilização de novas tecnologias oriundas dos investimentos e do custeio 

para a expansão prática da produtividade em cada segmento. Ademais, buscou-se 

ampliar o emprego e a renda na economia agrícola no segmento. 

 

 

 



 

  136  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

Tabela 11- Número de contratos e valor financiado pelo PRONAF, segundo finalidade – Brasil 

(2012) 

Finalidade/modalidade N° de contratos Valor em R$ 

Custeio agrícola 469.472 5.349.317.025,4 

Custeio pecuária 188.875 2.092.068.651,5 

Investimento agrícola 408.852 4.017.370.532,4 

Investimento pecuária 756.011 4.900.221.943,6 

Total 1.823.210 16.358.978.153,1 
Fonte: Banco Central do Brasil. Anuário Estatístico do Crédito Rural 2012. Elaboração própria. 

 

Na tabela 12, tem-se o custeio e o investimento agrícola e pecuário. Analisando o número de 

contratos da região Nordeste, em 2012 na modalidade agrícola teve apenas 7,8% dos incentivos 

destinados ao custeio enquanto que teve 59% destinados ao investimento. Na modalidade pecuária a 

região teve 22% destinado a custeio e 67% destinado a investimento. Agora analisando o valor tem-

se na modalidade agrícola, 3,9% para custeio, 19,6% para investimento. Na modalidade pecuária tem-

se 8,9% para custeio e 24,6%. Evidencia-se, portanto, que a região é uma das que mais possui números 

de contratos, mas que possui em termos de montante valores bem inferiores principalmente quando 

se compara com as regiões Sul e Sudeste. No entanto pode-se perceber a evolução dos contratos tanto 

de custeio e investimento pecuário como custeio e investimento agrícola ao se comparar com o ano 

de 2010 (tabela 9). De 2010 a 2012 há uma evolução de custeio de 10,6% e investimento de 69,6% 

na região. 

Comparando as informações sobre o total de financiamento e custeio agrícola e pecuário, ou 

seja, os recursos totais do PRONAF nos anos de 2010 e 2012 tem-se no país uma evolução de 36,4% 

e no Nordeste saindo de 1.531.694.500 para 2.387.439.699, uma evolução de 55,8%. A participação 

dos recursos destinados ao Nordeste em relação ao total nacional sai de 12,8% em 2010 para 14,6 em 

2012. 

Tabela 12 - Número de contratos e valor financiado pelo PRONAF, segundo finalidade – Região 

(2012) 
 

 

Região 

Agrícola Pecuária 

Custeio Investimento Custeio Investimento 

N° de 

contratos 

Valor N° de 

contratos 

Valor N° de 

contratos 

Valor N° de 

contratos 

Valor 

Norte 7.449 86.946.244,3 13.325 132.058.417,3 7.661 120.276.301,79 52.814 847.669.254,6 

Nordeste 36.934 206.699.693,8 241.219  788.597.048,5 41.574 187.268.852,9 506.889 1.204.874.104,1 

Sudeste 85.230 1.062.809.341,2 51.951  1.004.059.770,3 40.101 494.949.166,7 86.071 1.002.110.914,5 

Sul  334.853 3.885.521.922,5 99.698  2.037.745.050,8 74.839 926.541.870,3 91.233 1.324.615.552,3 

Centro-Oeste 5.006 107.339.823,5 2.659  54.910.245,4 24.700 63.032.459,6 19.004 520.952.117,9 

Total  469.472 5.349.317.025,4 408.852 4.017.370.532,4 188.875 2.092.068.651,5 756.011 4.900.221.943,6 

Fonte: Fonte: Banco Central do Brasil. Anuário Estatístico do Crédito Rural 2012. Elaboração própria. 
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Conforme a matéria, PRONAF: 20 anos de apoio aos agricultores familiares (2015), O 

PRONAF em vinte anos já esteve presente em 2,6 milhões de estabelecimentos familiares em 

4.963municípios com cerca de 26,7 milhões de contratos disponibilizando cerca de R$ 200 bilhões. 

Do total de contratos, 30% forma realizados por mulheres e 17 % por jovens. Esse crédito foi 

amplamente utilizado na ampliação e na melhoria da produção de mais de 55 alimentos consumidos 

no país favorecendo a geração de renda e intensificando a utilização da mão de obra familiar dos 

estabelecimentos. Essa intensificação da mão de obra familiar é um dos motivos que levou a 

desaceleração da taxa de migração campo-cidade nos anos 2000 onde aponta uma redução de 1,31% 

para 0,65% ao ano segundo o IBGE. 

Segundo o SAF, 52,5% dos empreendimentos da agricultura familiar financiados pelo 

PRONAF em todo o país na safra 2016/2017 foram no Nordeste, R$3,1 bilhões, beneficiando 834 

mil empreendimentos. O programa é responsável por cerca de 75% do número de 

estabelecimentos/empreendimentos financiados e no Nordeste esse valor é ainda mais representativo 

com o valor de 96%. O que indica que a melhoria das condições de produtividade familiar no campo 

passa pelos incentivos do programa. A maior parte dos agricultores familiares do Nordeste, que 

acessou o Programa, utilizou o Microcrédito Rural, chamado de Pronaf B. Essa linha de crédito 

movimentou R$1,7 bilhão de valor financiado para mais de 690 mil empreendimentos na safra 

2016/2017, sendo a linha com maior número de operações no último ano-safra. 

No que tange a migração atividade agrícola/não agrícola: 

 
[...]comparativamente aos anos 1990, o estabelecimento de uma conjuntura 

macroeconômica mais favorável e o aumento expressivo dos recursos e da 

abrangência do PRONAF, provavelmente impactaram de forma mais positiva no 

sentido de conter a tendência anterior de abandono por parte de pequenos produtores 

familiares de suas atividades agrícolas tradicionais. (NASCIMENTO, 2009, p. 5)   

 

Conforme o documento das Nações Unidas no Brasil “Fome Zero e agricultura Sustentável”, 

o Mapa da Fome publicado pela FAO em 2014 mostrou redução para menos de 5% da proporção da 

população com escassez de alimentos. E segundo o documento uma das ações fundamentais para a 

garantia da segurança alimentar e consequentemente redução desse valor é a de apoiar a agricultura 

familiar por meio de incentivos e acesso a investimentos. Evidentemente o PRONAF tem papel 

primordial nesse resultado por se tratar do mais importante e ativo financiamento da agricultura 

familiar. 
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O financiamento do PRONAF “resultou no crescimento da oferta de crédito e incentivos à 

agricultura familiar, no incremento da participação dos produtores familiares nos programas locais e 

na diversificação de pesquisas referentes ao desenvolvimento territorial” (SOUZA; HESPANHOL, 

2016, p. 386).  

No que se refere a outros indicadores, Mattei (2005) ao fazer um estudo com os 100 

municípios que mais obtiverem incentivos do programa, no período 2000 a 2004, verificou aumento 

do PIB agropecuário em 69 municípios, 74 expandiram a área colhida, elevação da quantidade de 

emprego agrícola em 94 municípios e aumento na arrecadação de impostos em 83 municípios. Com 

essas informações, o autor conclui que o aumento do crédito do PRONAF colabora de forma 

expressiva para a geração de empregos agrícolas além de ampliar a arrecadação dos municípios. 

“[...]esse programa de política pública é extremamente eficiente, tanto para promover a inclusão 

social de camadas de agricultores tradicionalmente excluídos dos mercados de crédito como estimular 

o crescimento econômico local” (MATTEI, 2005, p. 61). 

O PRONAF como visto ao longo do trabalho, tanto a nível nacional quanto em destaque para 

a região Nordeste teve fundamental importância, embora esta ainda não tenha sido contemplada de 

forma proporcional ao número de estabelecimentos em seu território. Dado os valores significativos 

da participação da agricultura familiar na produção de diversos produtos (tabela 2) intensificou-se os 

financiamentos para tais produtos através de aquisições de valores para custeio e investimento tanto 

agrícola quanto pecuário. Facilitou a aquisição de grãos e animais, implantação de processos 

produtivos mais modernos, melhoria nas explorações e principalmente, levar os benefícios 

provenientes das tecnologias para os estabelecimentos a fim de intensificar a produtividade dos 

estabelecimentos mantendo a mão de obra agrícola, gerando mais empregos e renda e por 

consequência, ampliando a participação do PIB da atividade familiar em relação ao PIB total. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho mostrou a participação e a importância da agricultura familiar do país e 

em particular na região Nordeste, além de fazer referência ao processo histórico da problematização 

a qual passou essa atividade desde a colonização do país até as reinvindicações (pressões sindicais) 

dos trabalhadores rurais familiares por melhorias nessa atividade. 

A criação do PRONAF em 1996, serviu para dar uma resposta a essas reinvindicações tendo 
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inspiração nas ideias da Comunidade Econômica Europeia e também pelo fato de não haver até então 

uma política provedora de apoio ao agricultor familiar.  

A evolução dos valores de financiamento do programa como se percebe, crescem de forma 

significativa desde sua criação passando a crescer principalmente no período da criação da lei da 

Agricultura Familiar e no segundo Governo Lula,  o que indica que mesmo com um caráter 

concentrador e seletivo além de não produzir mudanças mais impactantes na estrutura do problema 

dentro dos estabelecimentos produtivos, serve para tirar ou amenizar a situação de milhares de 

agricultores e produtores afins de condições miseráveis de extrema pobreza, voltadas para assegurar 

a permanência do produtor rural nos estabelecimentos.  

Conclui-se que o PRONAF cumpre o seu papel no Brasil como um todo e em particular no 

Nordeste de estimulador e incentivador da agricultura familiar uma vez que o programa com seus 

diversos tipos de incentivos para cada categoria de agricultor ou produtor familiar, conseguiu 

financiar diversos estabelecimentos agropecuários. As diversas linhas de crédito do PRONAF, fez 

com que pelo menos amenizasse a migração crescente de produtores de atividades agrícolas para não 

agrícolas e também diminuísse as pressões da população rural na busca de melhores condições no 

campo.  

O PRONAF impactou positivamente primeiro na distribuição espacial, na evolução do 

crédito, foi e é importante para diversos tipos de produções agrícolas que protagonizam participação 

significativa no PIB agrícola, assim como no custeio e investimento tanto agrícola como pecuária na 

aquisição de sementes, animais, implementos, melhorias nas explorações, aquisições de máquinas e 

equipamentos para que pudesse ampliar a produtividade dentro do estabelecimentos , gerar empregos, 

manter os já existentes, consequentemente reduzir o êxodo rural, ampliar a renda e a arrecadação do 

município fazendo crescer assim, a economia agrícola familiar local, regional e nacional. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo fazer a caracterização do Setor Agropecuário existente em Pilões/RN, 

tendo como base os resultados do Censo Agropecuário 2017. A pesquisa utilizou fontes bibliográficas, como 

Lopes et al. (2012), Nunes (2007), Gazolla e Schneider (2005), Barreto Filho (2018), dentre outros e os dados 

do IBGE, sendo tais dados tratados com técnicas da estatística descritiva. Verificou-se a importância da 

produção de milho para o Setor Agropecuário, sendo o município responsável pela segunda maior produção 

do estado, também se observou o aumento do número de pessoas ocupadas no setor em relação ao Censo de 

2006 e a preservação do rebanho de bovinos, mesmo com o município de Pilões/RN passando por grave 

estiagem no período de 2012 a 2017. 

Palavras-chave: Setor Agropecuário; produção agropecuária; ocupação e renda. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fundação do município de Pilões/RN esteve diretamente associada à exploração das 

atividades agropecuárias, sendo fundamentais para o surgimento e crescimento do pequeno povoado. 

A economia municipal cresceu sob a influência direta da agropecuária, destacando-se a criação de 

gado e os cultivos de milho e feijão, aproveitando-se também do período em que o algodão teve 

proeminente participação na economia da região. 

Atualmente, as características econômicas se compatibilizam com os demais municípios do 

Alto Oeste Potiguar, cujos dados para o ano de 2014 indicam uma participação de 29,75% do Setor 

de Serviços (considerando também a Administração, saúde e educação públicas e Seguridade Social 

a participação sobe para 90,5%), comprovando a elevada dependência de fontes externas de recursos 

                                                           
20 A primeira versão desse trabalho foi elaborada como requisito parcial de avaliação da disciplina “Economia Agrícola 

I”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN).  
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mailto:boanerges.sms@hotmail.com


 

  143  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

(transferências constitucionais, como o Fundo de Participação dos Municípios, e transferências 

diretas aos cidadãos, com destaques para a Previdência Rural e o Programa Bolsa Família), com 

participação incipiente da Indústria (3,28%) na composição do Produto Interno Bruto (PIB) e 

participação modesta do Setor Agropecuário (6,22%) (IBGE, 2017). 

Mesmo com uma participação relativamente modesta do Setor Agropecuário na composição 

do PIB municipal, tem-se a expressão histórica da atividade como um elemento sugestivo para que 

mais pesquisas sejam realizadas sobre as características predominantes em tal setor, a fim de 

evidenciar alternativas para o revigoramento econômico da atividade.  

Neste sentido, tem-se o seguinte questionamento: quais são as principais características da 

agropecuária pilonense evidenciadas pelo Censo Agropecuário de 2017? Saliente-se que o trabalho 

de campo para a prospecção dos dados para o Censo ocorreu num período em que a região era 

assolada por uma seca que já se estendia ao longo de quase cinco anos e com o município de 

Pilões/RN sendo um dos mais afetados no Rio Grande do Norte, portanto, constituindo-se como um 

condicionante para a prática agropecuária. 

O trabalho tem como objetivo fazer a caracterização do Setor Agropecuário existente em 

Pilões/RN, tendo como base os resultados do Censo Agropecuário 2017. Para alcançar o objetivo 

foram levantadas informações sobre a produção agrícola e pecuária do município no ano de 2017 e 

alguns outros anos e também informações e dados relativos ao Censo Agropecuário realizado em 

2006 e alguns anos selecionados.  

A pesquisa utilizou fontes bibliográficas, como Lopes et al. (2012), Nunes (2007), Gazolla e 

Schneider (2005), Barreto Filho (2018), dentre outros e dados do IBGE relativos ao Setor 

Agropecuário de Pilões/RN, sendo que os dados foram tratados com técnicas da estatística descritiva. 

O trabalho tem uma abordagem quali-quantitativa e o tipo de pesquisa é a descritiva, sendo aquela 

que “expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também 

estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso em explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2004, p. 47). 

Espera-se que as informações levantadas e analisadas neste trabalho possam contribuir para 

uma melhor compreensão do papel desempenhado pela agropecuária no contexto local, possibilitando 

a elaboração e execução de programas públicos para fomentar o segmento econômico. Espera-se 

também que a pesquisa possa ampliar o conhecimento a respeito das principais características da 

agropecuária do município de Pilões/RN. 
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O trabalho está dividido em cinco seções: a primeira é a parte introdutória; a segunda seção 

apresenta sucinta exposição sobre a relevância histórica e econômica da agropecuária; na terceira 

parte do trabalho é feita uma breve exposição sobre aspectos históricos, geográficos e econômicos do 

município; na quarta seção são apresentados os resultados e discussões da pesquisa; seguindo-se o 

ponto cinco, com as considerações finais. 

 

2 ATIVIDADE AGRÍCOLA E PECUÁRIA  

 

A atividade agropecuária foi responsável direta pela ocupação territorial empreendida pelo 

conquistador português. A exploração colonial foi viabilizada através do ciclo da atividade 

canavieira, espacialmente localizada nas terras mais propícias do vasto litoral, e, desde cedo, 

articulando-se com a criação de gado pelo interior. 

Foi através da grande empresa colonial agrícola que o colonizador estabeleceu a 

dominação territorial e a exploração dos recursos, cuja estrutura necessária implicava 

em baixa DST: empresa comercial açucareira, com produção realizada nos 

latifúndios e engenhos, utilizando-se o trabalho dos escravos e com rigoroso controle 

produtivo e comercial exercido pela metrópole (CANO, 2002). (BARRETO FILHO, 

2018, p. 46). 

A estrutura montada pelo colonizador para extrair o máximo possível de riquezas existentes na colônia 

foi completada pelo avanço da pecuária pelo interior do país, tendo-se como determinantes a imposição da 

Coroa portuguesa em restringir o uso das terras litorâneas para a atividade canavieira, estimular a ocupação 

das terras para melhor protegê-las e para prospecção de potenciais de exploração de minérios preciosos. 

Embora a expansão da pecuária fosse economicamente atrelada a atividade canavieira: 

Convém ressaltar que a criação de gado não acabou com a desestruturação da 

atividade canavieira, na verdade, o que ocorreu foi o crescimento extensivo da 

atividade criatória, voltando-se para a subsistência da população e para o 

atendimento do mercado que foi, paulatinamente, estabelecendo-se nos diversos 

espaços nordestinos, principalmente nas vilas (BARRETO FILHO, 2018, p. 52). 

Observa-se que, historicamente, a atividade agropecuária desempenhou papel relevante na ocupação 

territorial e para a acumulação mercantil. Expandindo-se pela incorporação das terras ao patrimônio privado 

dos escolhidos para a obtenção de sesmarias. Em tal perspectiva se verifica o elemento norteador das relações 

sociais que foram se estabelecendo, sendo os proprietários de terras representantes de uma elite regional em 

formação. 
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Neste sentido, a agropecuária praticada nos diversos espaços do interior, especialmente no Semiárido, 

foi o elemento desencadeador do processo de urbanização, cujo potenciação também se deu pela expansão da 

atividade algodoeira. Observa-se que: 

A estrutura econômica regional que emergiu fundada na cultura do algodão se tornou 

preponderante durante o século XIX e só perdeu espaço com as dificuldades 

enfrentadas pelo setor, em decorrência do acirramento da concorrência, defasagem 

tecnológica e descapitalização e em virtude da praga do bicudo que determinou a 

drástica redução da produtividade e a consequente inviabilidade econômica de seu 

plantio (BARRETO FILHO, 2018, p. 53). 

A partir da perda de relevância econômica da produção algodoeira, tem-se que a agropecuária praticada 

no Semiárido vem demonstrando uma redução, ainda que relativa, na composição do produto. Tal circunstância 

é ainda mais acentuada em municípios com baixo dinamismo econômico e, também por isso, com elevada 

dependência de recursos externos, especialmente as transferências de recursos através de programas públicos 

e transferências para as prefeituras. 

Percebe-se a importância que a agropecuária desempenhou ao longo da história brasileira para 

viabilizar o colonialismo, assegurar a ocupação e dominação da terras e para forjar a estrutura produtiva e o 

consequente arranjo social de cada recanto do país. As especificidades do processo em cada espaço serviram 

de elementos constitutivos e explicativos da diversidade existente, sendo, ao longo do tempo, um setor em 

constante mutação. 

Para Lopes et al. (2012, p. 21) a agricultura é um setor em permanente transformação, tendo em vista 

a acentuada concorrência entre os inúmeros produtores e o ambiente de elevada incerteza em função de 

circunstâncias próprias associadas ao setor, tais como: “defasagem (de 7 meses) entre plantio e colheita; 

variações climáticas que afetam o resultado; acentuada volatilidade dos preços; e forte influência dos preços 

externos”. 

Em tal ambiente, ainda conforme Lopes et al. (2012), os dados apontam para transformações 

recorrentes, como, por exemplo, a redução da população residente que diminuiu de cerca de 44% na década 

de 1970 para 15% em 2011. Também merecem destaques a crescente incorporação tecnológica nos 

estabelecimentos rurais modernos, contrastando-se com a estagnação e a regressão de tantos outros 

estabelecimentos descapitalizados. 

A diversidade existente no setor em virtude da grande quantidade de produtores que ainda continua 

atuando pode ser considerada como resultado de escolhas adotadas ao longo do tempo pelas autoridades 

governamentais, isso porque a priorização e direcionamento das políticas públicas foram explicitamente para 

atendimento dos grandes produtores.  

Observa-se que, ao longo do tempo, os diversos governantes direcionaram boa parte dos 

incentivos e estímulos para que parte do setor agropecuário pudesse absorver o chamado pacote 
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tecnológico da revolução verde, priorizando-se a incorporação de máquinas, equipamentos modernos 

e agroquímicos pela grande propriedade e destinadas ao aumento da produtividade agropecuária e a 

consequentemente ampliação da geração de divisas, especialmente através da exportação de 

commodities (NUNES, 2007). 

Neste sentido, enquanto os grandes conseguiam a modernização dos estabelecimentos através 

do pacote tecnológico da revolução verde e, consequentemente aumentavam a produtividade e as 

rendas auferidas, tinha-se, pari passu, o negligenciamento com a pequena produção. 

O trabalho de Lopes et al. (2012, p. 23-4) a partir da compilação de microdados21 referentes 

ao Censo Agropecuário de 2006 apontou o seguinte quadro: 

Quase 800 mil estabelecimentos rurais foram identificados como pertencentes à 

classe C, com renda líquida mensal entre R$ 947,00 e R$ 4.083,00, tomadas todas 

as fontes de renda no universo do Censo Agropecuário, e representam 15,4% dos 

5,2 milhões de estabelecimentos rurais censitados. 

Em número de estabelecimentos, a classe C corresponde a quase três vezes mais o 

que comporta a classe A/B (a classe A/B abrange 300 mil estabelecimentos, isto é, 

5,8% do número total). 

A classe D/E tem o maior contingente, com 3,6 milhões de estabelecimentos (70,4% 

do número total), [...]. 

A contribuição para o VBP da agropecuária varia muito entre as classes: a classe 

A/B gera cinco vezes a contribuição da classe C, e esta, por sua vez, quase duas vezes 

a contribuição da classe D/E. 

A pesquisa identificou um grupo numeroso de pobreza extrema: mais da metade da 

classe D/E (aproximadamente 1,8 milhão) gera VBP anual de até R$ 1.455,00 

(menos de 0,4 salário mínimo da época por estabelecimento). Mais da metade da 

classe D/E (2.036.671 estabelecimentos) está localizada no Nordeste. (Grifamos). 

O quadro evidenciado pelo detalhamento e análise dos dados do Censo de 2006 indicava a 

coexistência de um segmento moderno, dinâmico, com elevada produtividade e geração de renda 

elevada, porém com número reduzido de estabelecimentos rurais, contrastando-se com um 

contingente enorme de estabelecimentos gerando um Valor Bruto da Produção (VBP) compatível 

com o padrão de extrema pobreza e com concentração espacial deste tipo de estabelecimento na 

região Nordeste. 

Saliente-se que a partir de meados da década de 1990 o governo adotou o primeiro programa 

direcionado exclusivamente para o segmento da agricultura familiar, reconhecidamente composto por 

um grande contingente de estabelecimentos agrícolas pouco capitalizados e descapitalizados, trata-se 

do ainda vigente Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

                                                           
21 Os tratamentos metodológico e estatístico dos dados podem ser consultados diretamente no trabalho de Lopes et 
al. (2012. 
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Sobre a iniciativa governamental para a criação do PRONAF: 

Até a década de 1990 não se tinha uma política pública voltada especificamente para 

este segmento produtivo e a desnecessidade de disputar os recursos com o 

agronegócio, embora tardiamente, significou uma importante conquista dos 

movimentos sociais ligados à agricultura e deu impulso ao processo de valorização 

institucional de uma categoria, historicamente, relegada ao segundo plano 

(SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). (BARRETO FILHO e OLIVEIRA, 

2016, p. 02). 

Segundo Gazolla e Schneider (2005) o PRONAF deve ser considerado como um marco 

histórico, pois significou a primeira iniciativa do Estado destinada para o segmento da agricultura 

familiar: 

[...] o surgimento deste programa representa o reconhecimento e a legitimação do 

Estado em relação às especificidades de uma nova categoria social – os agricultores 

familiares – que até então era designada por termos como pequenos produtores, 

produtores familiares, produtores de baixa renda, ou agricultura de subsistência 

(GAZOLLA, SCHNEIDER, 2005, p. 03). 

Embora ainda se observe a priorização dos governos para conceder incentivos, crédito e 

demais estímulos para os grandes produtores, verificou-se a partir de meados da década de 1990 a 

instituição de programas destinados ao segmento da agricultura familiar, destacando-se a implantação 

e expansão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

Com relação à atividade pecuária, segundo Teixeira e Hespanhol (2014), evidencia-se que 

goza de grande importância na economia brasileira. Ao longo do tempo a atividade desempenhou 

relativa influência na expansão econômica, destacando-se na pauta das exportações e, também, é 

importante no abastecimento do mercado interno. 

O Brasil figura atualmente como um dos principais atores na produção e comércio 

de carne bovina no mundo, reflexo de um estruturado processo de desenvolvimento 

que elevou não só a produtividade como também a qualidade do produto brasileiro 

e, consequentemente sua competitividade e abrangência de mercado. No ano de 2015 

o Brasil se posicionou como o maior rebanho bovino (209 milhões de cabeças), o 

segundo maior consumidor (38,6 kg/habitante/ano) e o segundo maior exportador 

(1,9 milhões toneladas equivalente carcaça) de carne bovina do mundo, tendo 

abatido mais de 39 milhões de cabeças. Dono de forte mercado consumidor interno 

(cerca de 80% do consumo), é dotado de expressivo e moderno parque industrial 

para processamento com capacidade de abate de quase 200 mil bovinos por dia. A 

exportação de carne bovina já representa 3% das exportações brasileiras e um 

faturamento de 6 bilhões de reais e, em termos de produto interno bruto, representa 

6% do PIB brasileiro ou 30% do PIB do Agronegócio, com um movimento superior 

a 400 bilhões de reais, que aumentou em quase 45% nos últimos 5 anos (GOMES, 

FEIJÓ, CHIARI, 2017, p. 01). 
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É importante destacar que a exuberância econômica alcançada pela parcela da pecuária que 

se modernizou e atende mercados consumidores cada vez mais exigentes em relação a sanidade 

animal e impactos ambientais coexiste com a pecuária praticada de forma arcaica, com baixa 

produtividade e reduzida geração de renda para os produtores. 

Assim a heterogeneidade do Setor Agropecuário contempla a atividade agrícola e a pecuária 

de alto rendimento e performance, voltadas ao atendimento de mercados cada vez mais exigentes, 

integrando-se com as redes mundiais de supermercados, coexistindo com uma atividade agrícola 

quase rudimentar e com baixíssima capacidade de geração de renda e uma pecuária também precária 

destinada ao atendimento de mercados locais, inclusive com abatedouros clandestinos. 

Reconhecendo-se a heterogeneidade existente no Setor Agropecuário e a sua capacidade de 

transformação constante, passa-se nos tópicos seguintes ao detalhamento das condições 

preponderantes no município de Pilões/RN. 

 

3 PILÕES/RN: HISTÓRIA, LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Nos idos de 1745, o Capitão João Leitão Arnoso, proprietário da Fazenda dos Pilões, 

encravada numa grande faixa de terra explorada e ocupada com currais onde se criava gado, fundou 

uma povoação às margens do Rio Apodi. A fazenda progrediu e em 1755, João Leitão era conhecido 

como um grande senhor fazendeiro e criador de gado nas terras da ribeira do Apodi. Com o 

crescimento do rebanho houve a necessidade de o Capitão adquirir mais terras para melhor acomodar 

seus rebanhos e assim adquiriu uma área entre sua propriedade e a Fazenda Serra Branca (IBGE, 

2017). 

A Fazenda Pilões continuou seu desenvolvimento, chegaram muitos trabalhadores com suas 

famílias fazendo que o povoado fosse crescendo e ganhasse sua capela, as casas de comércio foram 

surgindo e acontecia a feira livre local e foi assim que a fazenda do Capitão Leitão gerou uma nova 

comunidade (IBGE, 2017). 
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Figura 1 - Mapa Político e Administrativo do RN – Destaque do município de Pilões/RN 

 
Fonte: Gama; Carneiro (2011). 
 

O município de Pilões/RN se situa no Alto Oeste Potiguar, distante 46 km de Pau dos 

Ferros/RN (via RN 075 e BR 226), ocupando uma área de 82,69 km², e limita-se (Figura 01) com os 

municípios de Marcelino Vieira/RN a oeste, Antônio Martins/RN ao norte e Alexandria/RN ao sul e 

a leste (IBGE, 2017). 

De acordo com o último Censo Demográfico realizado em 2010, a população total do 

município era de 3.453 pessoas, com densidade demográfica de 41,76 hab/km², sendo 2.533 pessoas 

residentes na zona urbana e 920 habitantes na rural (IBGE, 2010). 

Ainda de acordo com IBGE (2016), Pilões/RN tinha um PIB da produção agropecuária de R$ 

1.376,30 e PIB per capita de R$ 8.642,35. Em comparação com os demais municípios do estado, sua 

posição era de 91º entre os 167. Já na comparação com cidades do Brasil, sua colocação era de 4325 

de 5570.  

Em 2015, Pilões/RN, tinha 94,3% do seu orçamento proveniente de fontes externas como 

(transferências constitucionais, Fundo de Participação dos Municípios), e transferências diretas aos 

cidadãos, com destaques para (Previdência Rural e Bolsa Família). Esses dados indicam a fragilidade 

econômica do município, com apenas 8,3% da população ocupada e 50% da população com 

rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo e que se expressam também pelo 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,614 (IBGE, 2017). 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

No Censo Agropecuário de 2017 foram identificados no município de Pilões/RN, 120 

estabelecimentos agropecuários, o que representa pouco mais de 0,18% do total de estabelecimentos 

do estado do Rio Grande do Norte. Estes estabelecimentos ocupam uma área de 8.679 hectares, sendo 

1.396 hectares em que a condição legal do produtor é o “condomínio, consórcio ou união de pessoas” 

e 7.283 hectares exploradas por produtor individual (IBGE, 2017). 

Quanto a utilização das terras, verifica-se a destinação para lavouras temporárias (391 

hectares), pastagens (4.452 hectares) e 3.654 hectares para sistemas agroflorestais (Área cultivada 

com espécies florestais também usada para lavouras e pastejo por animais) (IBGE, 2017). A 

destinação da maior parcela de terras para a pecuária confirma a vocação histórica local e a área 

reduzida destinada ao cultivo de lavouras temporárias pode ser explicado pelo longo período de 

estiagem (2012-2017) que assolou a região, mais também pode ser um indicativo da perda gradativa 

de interesse das gerações22 mais jovens com a continuidade da exploração agropecuária no contexto 

local e/ou circunstâncias relacionadas a “pluriatividade da agricultura familiar e multifuncionalidade 

do espaço agrário” (MACHADO; CAUME, 2008, p. 01). 

No município de Pilões/RN, também por causa do seu processo de fundação, baseado na 

expansão das fazendas para criação de gado, observa-se, Tabela 1, ainda uma estrutura fundiária 

marcada pela concentração de terras. Ressalte-se que a constituição do povoado decorreu da 

implantação de uma fazenda para a criação de gado, ou seja, toda a terra tinha apenas um dono, 

apresentando-se, inequivocamente, como uma condição de concentração do bem mais valorizado: a 

terra. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Alguns trabalhos apontam problemas para a permanência das gerações mais jovens no meio rural, como a desenvolvida 

por Puntel; Paiva; Ramos (2011, p. 01) que apontou, entre outros resultados, a seguinte constatação: “[...] os maiores 

problemas para os jovens desenvolverem seus projetos de vida no campo são: a baixa remuneração, a ausência de área de 

terra suficiente para o trabalho e a dificuldade de acesso a créditos para desenvolverem novas atividades produtivas.” Esta 

é uma linha de pesquisa que merece uma investigação pormenorizada para esclarecimento das motivações/problemas que 

influenciam os jovens que vivem na zona rural pilonense nas suas escolhas de vida. 
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Tabela 1 - Área dos estabelecimentos por grupo de área 

Grupos de área total Nº de estabelecimentos 

agropecuários (Unidades) 

Área dos estabelecimentos 

agropecuários (Hectares) 

TOTAL 120 8.679 

Mais de 0 a menos de 1 ha 1 X 

De 1 a menos de 5 ha 19 45 

De 5 a menos de 10 ha 6 43 

De 10 a menos de 20 ha 21 292 

De 20 a menos de 50 ha 32 994 

De 50 a menos de 100 ha 19 1.421 

De 100 a menos 500 ha 20 4.458 

De 500 a menos de 1000 ha 2 X 

Fonte: IBGE (2017). Elaboração própria. 

A Tabela 1 mostra que no estrato de 0 a 5 hectares só existem 20 estabelecimentos, ocupando 

pouco mais de 45 hectares, com tamanho médio de tais minifúndios de apenas 2,25 hectares, aspecto 

que sugere muitas dificuldades para tais famílias retirarem o sustento de tão restrita área de terra. De 

outro lado, apenas 20 estabelecimentos ocupam quase 55% da área totais destinadas as atividades 

agropecuárias do município. Verifica-se que os intervalos que concentram maiores números de 

estabelecimentos são os de 10 a menos de 20 hectares (21 estabelecimentos), ocupando uma área total 

de 292 hectares, com tamanho médio dos estabelecimentos de 13,9 hectares e de 20 a menos de 50 

hectares (32 estabelecimentos), com área total de 994 hectares e tamanho médio dos estabelecimentos 

de 31 hectares. 

Do total dos estabelecimentos, 90,8% tem como dirigente da propriedade, homens, ou seja, 

dos 120 estabelecimentos, 109, são dirigidos por homens e apenas 11 por mulheres. De acordo com 

dados do Censo, foi identificado que 82,5% dos estabelecimentos nunca receberam nenhum tipo de 

assistência técnica (21 estabelecimentos receberam algum tipo de assistência técnica e 99 

estabelecimentos não receberam). E ainda que, dos 120 estabelecimentos, apenas 17 tiveram acesso 

a algum tipo de crédito (IBGE, 2017). 

Verifica-se que, pelo tamanho médio dos estabelecimentos rurais existentes em Pilões/RN, 

tem-se o predomínio de imóveis rurais compatíveis com as exigências para acesso ao crédito do 

PRONAF. Neste sentido, pode-se ventilar algumas perspectivas para que tais produtores não estejam 

acessando o crédito: desconhecimento e/ou dificuldades para conseguirem acessar os recursos, 

endividamento e o respectivo bloqueio para acessar novamente os recursos, contingências associadas 
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as dificuldades com a longa estiagem, a ausência/insuficiência de assistência técnica para as devidas 

e necessárias orientações para a captação e uso dos recursos, além de outras possibilidades. 

O fato é que a ausência/insuficiência de assistência técnica23 e o minguado número de 

estabelecimentos que conseguiram a captação de crédito são sugestivos de reduzidas possibilidades 

para a introdução de melhoramentos nas técnicas produtivas e de dificuldades por parte dos 

produtores para acessarem as linhas de crédito. 

A Tabela 2 apresenta algumas características dos estabelecimentos rurais em relação as 

condições para a realização da produção. 

Tabela 2 – Condições da produção por número de estabelecimentos rurais – Pilões/RN (2017) 

CONDIÇOES DA PRODUÇÃO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

UTILIZA NÃO UTILIZA 

1 ADUBAÇÃO  19 101 

1.1 ADUBAÇÃO QUÍMICA 03 - 

1.2 ADUBAÇÃO ORGÂNICA 16 - 

2 AGROTÓXICOS 59 60 

3 PREPARO DO SOLO 85 - 

3.1 CONVENCIONAL 42 - 

3.2 CULTIVO MÍNIMO 43 - 

4 USO DE TRATORES 04 - 

Fonte: IBGE (2017). Elaboração própria. 

Verifica-se que as condições declaradas para a realização da produção nos estabelecimentos 

rurais pilonenses são poucos tecnificadas, com apenas quatro estabelecimentos indicando a existência 

de tratores, também se faz pouco uso da adubação (19 estabelecimentos), recorrendo-se aos 

expedientes de algum preparo do solo em 85 estabelecimentos e, com uso mais intenso, apenas do 

recurso de agrotóxicos (59 estabelecimentos). 

Percebe-se que a situação mais preocupante diz respeito ao uso de agrotóxicos por quase 

metade dos estabelecimentos rurais pesquisados no município. Associando-se esse aspecto ao fato de 

que poucos estabelecimentos receberam assistência técnica, tem-se um quadro que merece atenção 

das autoridades, tendo em vista a possibilidade de utilização indevida e/ou em excesso de tais 

insumos, cujas consequências podem ser sérias para o meio ambiente (contaminação do solo e da 

água) e para a saúde de quem usa e/ou consome produtos contaminados. 

                                                           
23 Estudos como os de Oliveira, Araújo e Queiroz (2017) relacionam diretamente o trabalho da extensão rural com o 

acesso ao crédito do PRONAF. 
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A Tabela 3 mostra que no município de Pilões/RN existem 398 pessoas ocupadas em 

atividades agropecuárias, das quais 296 têm laços de parentesco com o produtor (IBGE, 2017). Do 

pessoal que não tinha nenhum laço de parentesco com o produtor, a maioria é de trabalhadores 

temporários. Uma comparação entre os Censos de 2006 e 2017 mostra que houve um pequeno 

aumento no número de pessoas ocupadas em atividades agropecuárias no município. 

Tabela 3 - Pessoal ocupado 2006-2017 

 CENSO 2006 CENSO 2017 

Pessoal ocupado 367 398 

Fonte: IBGE (2017). Elaboração própria. 

Do pessoal ocupado em 2017 e com laços de parentesco com o produtor (226), 182 deles são 

homens acima de 14 anos e 33 são mulheres acima de 14 anos. Ressalte-se que, considerando a 

diminuta população residente na zona rural, aproximadamente um terço da população rural está 

ocupada na atividade agropecuária. 

Na produção agrícola, Pilões/RN tem como destaques a produção de milho (grãos), goiaba e 

feijão (grãos). Sendo que destas atividades a produção de milho é a que responde a aproximadamente 

90% do valor da produção agrícola do município. A produção de milho (em grãos) está entre as 

atividades agrícolas que mais contribuíram para a produção agropecuária do município. Na Tabela 4, 

é possível verificar a quantidade produzida, o valor da produção e a área colhida cidade de Pilões/RN 

no período 2006-2017. 

A Tabela 4 mostra que a produção de milho no município diminuiu numa proporção de 

55,7%, e um crescimento pode ser observado no valor da produção com mais de 55%. No entanto 

apesar da diminuição na quantidade produzida, segundo os dados do IBGE (2017) o município de 

Pilões/RN foi o segundo maior produtor de milho do estado do Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 4 - Quantidade produzida, valor da produção e área colhida de milho em Pilões/RN 

(2006/2017). 

 Quantidade 
produzida (t) 

Valor da produção  

2006 

2017 

536 
237 

188,00 
284,00 

Fonte: IBGE (2006-2017). Elaboração própria. 
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A produção de grãos de feijão também aparece como uma das atividades desenvolvidas no 

município, apesar da quantidade produzida em 2017 ser muito pequena, em relação a 2006, houve a 

produção de 2 toneladas em 2017. 

 Na produção em lavouras permanentes se observa a produção de goiaba como a mais 

relevante, com 19 toneladas produzidas. Embora sendo uma quantidade razoável foi uma quantidade 

menor do que a do ano de 2004, com 30 toneladas do produto. 

O cultivo de milho, feijão e goiaba formam a base da agricultura de Pilões/RN. O milho 

representa 90,73% do valor total da produção, valor bruto de aproximadamente R$ 284.000. O feijão 

(grãos) é responsável por apenas 1,28% do valor total da produção, algo em torno de R$ 4.000. A 

produção de goiaba corresponde a 7,99% do valor total da produção. Para o cultivo de tal produto são 

destinados 7 hectares, gerando pouco mais de 25 mil reais para a economia do município. 

O surgimento e a expansão de Pilões/RN estão intimamente vinculados à criação de gado. Isso 

explica algumas peculiaridades do município como a concentração de terras e significativa criação 

de bovinos. A criação de bovinos está presente em 80% dos estabelecimentos agropecuários do 

município, ou seja, dos 120 estabelecimentos, em 100 deles foi apontada à criação de bovinos. 

A Tabela 5 mostra os efetivos da pecuária do município, com destaque para a bovinocultura 

e a ovinocultura para os animais destinados ao abate e produção leiteira. 

Tabela 5 - Efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho. 

ANIMAIS EFETIVOS DO 

REBANHO 

Nº DE CABEÇAS 

       

N° DE ESTABELECIMENTOS 

AGOPECUÁRIOS 

Ano 2006 2017 2006 2017 

Asininos 72  15 44  14 

Bovinos 3.324  2.211 117  100 

Caprinos 232  676 13  22 

Equinos 146  117 62  46 

Galináceos 3000  2.669 79  84 

Muares 72  55 45  40 

Ovinos 1.188  1.497 31  50 

Suínos 137  148 41  33 

Fonte: (IBGE 2017). Elaboração própria. 

A bovinocultura tem grande importância para o município, desde sua colonização esse tipo 

de atividade movimenta a economia local. A criação de bovinos está ligada a existência de frigoríficos 
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instalados no município e a considerável venda de carne fora dos frigoríficos, sendo o abate de 

bovinos para venda direta para o consumidor uma prática constante no município. 

De acordo com os dados do IBGE 2017, o efetivo do rebanho em Pilões/RN, era de 7.388. 

Desse total 2.211 são cabeças de bovinos e 2.669 são galináceos. A criação de ovelhas também é um 

importante, com 1.497 cabeças, sendo destinadas para o abate e comercialização, não existindo 

produção de lã. 

Uma comparação entre os dados dos Censos 2006 e 2017, mostra que, durante esse período 

houve uma diminuição em quase todas categorias de rebanhos. Destaque deve ser dado para a criação 

de bovinos o que pode ser justificado pela estiagem. 

 

Gráfico 1 – Efetivo dos rebanhos em Pilões/RN (2006/2017) 

 
Fonte: IBGE (2006/2017). Elaborado própria. 

 

O Gráfico 1 confirma a importância da bovinocultura para o setor agropecuário local, pois 

mesmo se observando uma longa estiagem (2012-2017) que assolou a região, percebe-se que o 

rebanho não se reduziu tão acentuadamente quando comparado aos dados do Censo de 2006, tal 

circunstância sugere a luta que os produtores empreenderam para preservação de seus rebanhos 

mesmo num período de adversidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo fazer a caracterização do Setor Agropecuário existente 

em Pilões/RN, tomando por base os dados do IBGE, especialmente aqueles provenientes do último 

Censo Agropecuário (2017). 

O Setor Agropecuário de Pilões/RN apresenta um número reduzido de estabelecimentos 

rurais (120), com predomínio de poucos estabelecimentos em relação a posse da maior área de terras, 

sendo, provavelmente, ainda um resquício da concentração fundiária que marcou o processo de 

criação do município.  

Observou-se também a falta/insuficiência de assistência técnica aos estabelecimentos 

agropecuários, assim como o reduzido número de estabelecimentos rurais que informaram acessar o 

crédito rural. Aspectos que têm implicações deletérias em relação as possibilidades de melhorias 

produtivas. 

As lavouras temporárias ocupam no município a maior parte da área plantada com o cultivo 

de milho (grão), que surge como a principal atividade agrícola do município, de tal forma que, a 

produção de milho do município foi a segunda maior do estado do Rio Grande do Norte. A produção 

do grão no município embora tenha diminuído 55,7% entre 2006 e 2017, pode ser observar um 

aumento no valor da produção que apresentou um aumento de cerca de 55%. 

A pesquisa sobre a pecuária do município concluiu que a forte presença da criação de bovinos 

é explicada por um fator histórico da cidade, que é o processo de formação da mesma. A pesquisa 

mostrou que o efetivo do rebanho em Pilões em 31/12/2017, era 7.388. Desse total 2.211 são cabeças 

de bovino. 

Na produção de origem animal no município o ponto forte é a produção de leite, de forma que 

95% do valor da produção total é advinda justamente desse produto. 
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RESUMO 

Ao longo do tempo a atividade agropecuária desempenhou papel socioeconômico relevante para os municípios 

do interior potiguar, tendo em vista que muitos surgiram e progrediram a partir da atividade agropecuária, 

destacadamente a pecuária bovina e a produção de algodão. Em período mais recente o Setor Agropecuário 

perdeu relevância econômica em boa parte dos municípios do estado. O presente trabalho tem como objetivo 

geral caracterizar o Setor Agropecuário de São Miguel/RN, utilizando-se, principalmente, dos dados 

preliminares do Censo Agropecuário de 2017. A pesquisa se deu através de livros e artigos acadêmicos 

relacionados a temática, bem como se fez uso dos dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017, com 

destaques para a produção agrícola e pecuária do município. Também foram coletados dados sobre as 

características dos estabelecimentos agropecuários, utilização de terras e as características do pessoal ocupado. 

A pesquisa revela que São Miguel/RN continua sendo um importante produtor agrícola e pecuário em âmbito 

estadual, destacando-se os cultivos de fava, milho, mandioca, feijão, banana, tomate, batata-doce e pimenta do 

reino, com predomínio de minifúndios, pouco tecnificados, e geração de ocupações para os membros das 

famílias rurais. 

 

Palavras-chave: Setor Agropecuário; ocupação e renda; produção. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A necessidade de encontrar meios de sobrevivência originou características econômicas 

conservadas até o presente. A economia de São Miguel/RN se constituiu e prosperou baseada na 

existência de pequenas propriedades rurais com atividade agropecuárias. 

O setor agropecuário é a base da sociedade rural e a principal atividade econômica dos 

municípios do semiárido brasileiro. Esse setor apesar de historicamente se mostrar vulnerável a 

condições naturais especificas da região, desempenha um papel protagonista na composição da 

estrutura de renda da população rural. 

                                                           
24 A primeira versão desse trabalho foi elaborada como requisito parcial de avaliação da disciplina “Economia Agrícola 

I”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN). Esta versão foi orientada 

pelo professor Boanerges de Freitas Barreto Filho (DEC/CAMEAM/UERN). 
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No semiárido brasileiro a agricultura tem papel de destaque na economia da região, 

especialmente no emprego e na renda. Em 2006 de acordo com o IBGE, no setor agrícola do 

Semiárido estavam ocupadas 5,2 milhões de pessoas.  No campo nordestino a pecuária ainda 

desenvolvida de forma tradicional, tem grande importância para a fixação e sobrevivência do homem 

no setor rural. 

Reconhecendo a importância histórica das atividades agropecuárias para a economia do 

município, tem-se como objetivo geral caracterizar o Setor Agropecuário de São Miguel/RN, 

utilizando-se, principalmente, os dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017. 

O trabalho reuniu informações sobre agricultura e pecuária no Brasil em livros e artigos 

publicados. Demais dados e informações sobre as principais culturas agrícolas do município de São 

Miguel/RN e os dados econômicos foram extraídos de sites governamentais como o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 

Ambiente do Rio Grande do Norte). 

Neste contexto, acredita-se que o trabalho pode ampliar o conhecimento a respeito das principais 

características da agropecuária local e quantificar a contribuição que o Setor Agropecuário tem na 

geração de emprego e renda do município de São Miguel. 

As informações derivadas da pesquisa estão dispostas em cinco seções, sendo esta primeira 

dedicada a introdução. Na seção 2 é apresentada a fundamentação teórica. A seção 3 apresenta a 

caracterização socioeconômica de São Miguel. Os resultados das pesquisas estão contidos na quarta 

parte e na última parte são mostradas as conclusões do estudo. 

 

2 EVOLUÇÃO DA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA 

 

De acordo com Assis (2005) a procura por melhora nas práticas agrícolas, com intuito de 

otimizar as atividades, provocou um processo de acumulo de conhecimentos, de forma que a 

tecnologia agrícola evoluiu, tentando diminuir limitações dessas atividades, como as ambientais. 

Sobre a trajetória da modernização agrícola no Brasil, Martine (1991, p. 9) descreve que “embora a 

modernização viesse se processando desde o pós-guerra, a tecnologia usada na maior parte do país, 

ainda era bastante rudimentar, até meados da década de 60”.  

De acordo com Martine (1991) apenas os estados de São Paulo e Rio de Janeiro eram exceções, 

visto que 44% de todos os tratores do país se concentravam em São Paulo, e 25% no Rio de Janeiro. 
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Diversos eventos atuaram para modificar a estrutura e o perfil da produção agrícola brasileiro a partir 

de 1965. 

A consolidação de parque industrial, a instauração de um estilo de 

desenvolvimento visando à “modernização conservadora”, a esta fase 

ascendente do ciclo econômico conhecido como “milagre e econômico”, a 

ampliação do crédito rural subsidiado e de outros incentivos à produção 

agrícola, a internacionalização do pacote tecnológico da revolução verde, a 

melhoria dos preços internacionais para produtos agrícolas, etc. (MARTINE, 

1991, p. 9) 

 

No Brasil a produção agropecuária é um caso de sucesso no mundo inteiro. A agricultura no 

país se tornou o setor mais dinâmico da economia brasileira no início do século 21. Somando amplo 

espaço territorial às condições de clima, solo e principalmente a criação de instituições de pesquisa e 

desenvolvimento, como Embrapa, que viria a ter um papel central nesse processo de modernização, 

o Brasil reuniu um conjunto de condições que o tornou uma potência do setor agropecuário.  

Bungenstab (2012, p. 128) destaca que: 

O Brasil por sua riqueza de recursos naturais e alta capacidade de produção de 

alimentos, energia e fibras, é um dos países mais visados no debate de 

produção agropecuária e preservação ambiental.  

 

Até a década de 1970, o Brasil ainda dependia da importação de alguns alimentos básicos. “Nos 

anos seguintes, os investimentos na formação e capacitação humana em vários campos do 

conhecimento, principalmente em pesquisa e inovação tecnológica,  fizeram o país autossuficiente, 

nada obstante o crescimento forte da população”. (BRASIL, 2012, p. 7). O avanço da agropecuária 

fez com que o Brasil, deixasse a categoria de importador alimentar, para se tornar exportador desses 

produtos. 

De acordo com Riedel (2012) o aumento da produtividade agropecuária ocorreu em conjunto 

com uma forte expansão da demanda interna por alientos, aquecida por um forte crescimento 

populacional, bem como a elevação do seu poder aquisitivo. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 1970 para 2011, a 

produtividade média das lavouras de grãos aumentou em 774% passando de 783 kg para 3.173 

kg/hectare. 

Na pecuária, os avanços tecnológicos, especialmente em genética, nutrição, 

manejo e sanidade, foram o principal determinante para o aumento da 

produtividade animal. As melhorias obtidas com novas práticas sustentáveis 

têm convertido muitas áreas da pecuária em agricultura, liberando áreas 
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originalmente de pastagens para a produção de produtos agrícolas, além dos 

florestais e biocombustíveis.  (BRASIL, 2012, p. 8) 

 

Apesar dos avanços existentes na agropecuária brasileira é fundamental que fique claro que 

essa modernização foi seletiva e restrita e que “privilegiou somente o aumento da produtividade 

agrícola como parâmetro para avaliar sua eficiência, desconsiderando o pequeno agricultor e o 

ambiente como partes do mesmo processo de desenvolvimento, gerando diversos problemas sociais 

e ambientais.” (ASSIS, 2005, p. 175) 

Nesse contexto observa-se que o desenvolvimento da agropecuária se deu de forma desigual 

entre as regiões do país. 

 

2.1 Agropecuária no semiárido brasileiro 

 

A agropecuária brasileira vivenciou um intenso processo de modernização na década de 60. O 

setor a partir de então apresenta um forte dinamismo econômico, com alto teor tecnológico e  elevada 

produtividade, porém, esse processo ele não se deu de forma homogênea no território brasileiro, como 

destaca Fornazier e Vieira Filho (2012, p. 7) “ há regiões que sofrem com a pobreza nas áreas rurais 

e com uma produção destinada principalmente à subsistência das famílias, que carecem de muitos 

recursos, como acesso à terra e a determinadas tecnologias que poderiam auxiliar na produtividade”. 

Esse desenvolvimento agropecuário heterogêneo contribuiu para a formação e reprodução de 

profundas disparidades regionais. 

 

As desigualdades entre as regiões podem ser originárias do processo histórico 

de concentração fundiária e de políticas agrícolas, como a de crédito rural 

destinada principalmente aos grupos de produtores mais desenvolvidos. 

Outros fatores, como as mudanças climáticas, provocam perdas em muitas 

regiões, deixando os produtores menos inovadores mais expostos às 

flutuações exógenas da produção. A heterogeneidade também pode ocorrer 

pelas disparidades na adoção da tecnologia. Enquanto grupos de produtores 

passam a adotar insumos modernos que buscam aumentar a produtividade e a 

renda, outros produtores, com técnicas tradicionais de produção, veem sua 

produtividade e sua renda baixarem pelo excessivo uso dos recursos naturais. 

Desse modo, os agricultores tradicionais e com baixo conteúdo tecnológico na 

produção vivem em situação de pobreza e necessitam de outros recursos para 

sobreviver, como as transferências governamentais de renda. (FORNAZIER; 

VIEIRA FILHO, 2012, p. 7) 
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Dentre as regiões brasileira, o maior contraste entre o avanço e o atraso é observado na região 

Nordeste, em especial o semiárido dessa região, de forma que segundo os estudos de Costa e Silva 

(2014), a estrutura fundiária dessa região mostra uma realidade de forte concentração da propriedade 

da terra, além de revelar uma predominância de minifúndios. 

 

Dos cerca de 1,7 milhão de estabelecimentos agropecuários do Semiárido 

nordestino, que representam em torno de 70% do total dos estabelecimentos 

do Nordeste, 450 mil têm área inferior a 2 ha e outros 560 mil 

estabelecimentos têm área entre 2 ha e 5 ha. Isso significa que mais de 1 

milhão de estabelecimentos (quase 65% do total dos estabelecimentos do 

Semiárido) são minifúndios com menos de 5 ha, que, nas condições 

edafoclimáticas do Semiárido nordestino, tendem a ser, no geral, 

agricolamente insustentáveis para prover a subsistência de uma família média 

de quatro pessoas, o que, no total, representa um contingente de cerca de 4 

milhões de pessoas.(COSTA; SILVA, 2014, p. 959) 

 

No Semiárido nordestino, o setor agropecuário, caracterizados em sua maioria por minifúndios, 

o que é uma realidade oposta ao agronegócio do Centro-Sul do país, ainda é a principal atividade 

econômica da grande maioria dos municípios da região. 

O Semiárido Brasileiro é composto por 1.133 municípios distribuídos em oito estados da Região 

Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia) mais o norte de Minas Gerais, ocupando 969,5 mil km². De acordo com Fornazier e Vieira 

Filho (2012, p. 8) “os produtores dessa região têm baixo poder aquisitivo e pouco acesso às 

tecnologias, com uma carência de alternativas tecnológicas adequadas às condições socioeconômicas 

da região, fazendo com que subsistam à custa de métodos ineficientes de produção agropecuária”. 

O Semiárido nordestino é caracterizado por uma “alta concentração de pessoas (população em 

torno de 21,7 milhões), acrescente-se ainda que, além de uma elevada densidade demográfica (24,2 

habitantes km²), quase 60% das pessoas com 10 anos ou mais não têm instrução ou têm o ensino 

fundamental incompleto” (COSTA; SILVA, 2014, p. 952). 

A resiliência da agricultura de subsistência, mesmo em condições climáticas 

adversas, contribuiu para um adensamento demográfico do semiárido, cuja 

população rural era absorvida pelo sistema produtivo gado-algodão-

policultura alimentar, baseado em uma estrutura agraria marcada pela elevada 

concentração da propriedade da terra e pelo binômio latifúndio – minifúndio. 

Embora resistente, este sistema produtivo sempre foi extremamente 

vulnerável ao fenômeno das secas, cujas ocorrências periódicas provocavam 

calamidade social e econômica, que de certa forma contribuíram para 

consolidar, em todo o país, a imagem do Semiárido como um território seco, 

pobre, atrasado e sem perspectivas (BUAINAIN; GARCIA, 2013, p. 5). 
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Nesse contexto, essas características especificas do semiárido “fazem da agropecuária um 

empreendimento cercado de riscos. Ao contrário da dinâmica da produção moderna, o setor 

agropecuário constituído no semiárido nordestino tem acesso restrito aos mercados, o que dificulta o 

desenvolvimento regional” (SILVA et al., 2016, p. 7). 

 

3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE SÃO MIGUEL/RN 

 

O município de São Miguel no estado do Rio Grande do Norte, possui uma área territorial de 

171,69 km², equivalente a 0,33% da superfície estadual. Está localizado a uma distância de 444 Km 

em relação a capital Natal. São Miguel limita-se ao Norte com os municípios de Doutor Severiano e 

Estado do Ceará, ao Sul, com Venha-Ver e Coronel João Pessoa, a Leste com Encanto, Coronel João 

Pessoa e Doutor Severiano e a Oeste, com o Estado do Ceará (IDEMA, 2008). 

Segundo o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, a população do município era de 22.157 

pessoas, dessas, 52,3 % de mulheres e 47,7 % homens, sendo então o vigésimo quinto mais populoso 

do estado, a estimativa do instituto é que em 2018 a população seria de 23.380. Dos 22.157 habitantes, 

14.500 (65,5 %) residem na zona urbana e 7.657 (34,5%) residem na zona rural. Ainda segundo o 

IBGE (2010), o município se mantém com um Índice de Desenvolvimento Humano 0,606, 

encaixando-se na faixa de desenvolvimento médio. 

Em termos da situação domiciliar, os dados do último Censo (2010), revelaram que existem no 

município de São Miguel, 6.197 domicílios permanentes, de forma que 4.166 (67,2 %) estão 

localizados na zona urbana e 2.031 (32,8%) estão em áreas rurais. Sobre o rendimento nominal 

mensal domiciliar, 33,7% desses recebem mais de 1 até 2 salários mínimos, 20,3% recebem mais de 

2 até 5 salários mínimos, 20,2% embolsam de ½ a 1 salário e 16,5% recebem até ½ salário. Além 

disso 3,3% não tem nenhum tipo de rendimento e 0,4% recebem mais de 20 salários mínimos. 

 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

No Censo de Agropecuário (2017) foram identificados 1.767 estabelecimentos agropecuários 

em São Miguel/RN, o que representa 2,8% dos estabelecimentos potiguares. Este total de 

estabelecimentos ocupa uma área de 5.971,693 hectares, ou seja aproximadamente 0,22% da área 

ocupada pelos estabelecimentos no Rio Grande do Norte.  
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O município possui uma estrutura fundiária marcada por um grande número de pequenos 

estabelecimentos rurais, ou seja, 1.548 estabelecimentos, equivalente a 87,6% do total de 

estabelecimentos, estão situados a faixa de até 5 ha, e ainda dentro dessa faixa 77,9% (1.206), possui 

uma área total na faixa de 0 a 2 hectares. Uma possível explicação para esse grande contingente de 

pequenas propriedades seria a forma de obtenção das terras, de acordo com dados do censo, mais da 

metade (50,3%) dos estabelecimentos foram obtidos por meio de herança ou doação.  

Quanto a área disponível, os estabelecimentos situados na faixa de até 5 ha (2.280) possuem 

uma área de 2.280 ha, o equivalente a 38,2% da área total dos estabelecimentos. Enquanto isso os 

estabelecimentos compreendidos na faixa de 10 até 100 hectares (2.526) possuem uma área de 42,3% 

do total. 

Do total de estabelecimentos agropecuários 1.695 são dirigidos por homens e 277 por mulheres. 

O Censo ainda detectou que 72 estabelecimentos ainda não têm acesso a energia elétrica. Sobre a 

escolaridade dos dirigentes de propriedade, em 2017, 32,2% (570) dos produtores nunca frequentaram 

uma escola. 

No Censo Agropecuário (2017) foi identificado ainda um problema encontrado em vários 

municípios que é a falta/insuficiência de acesso a assistência técnica, que por sua vez influencia, 

diretamente na obtenção de crédito por parte dos produtores. Em São Miguel/RN, somente 1,3% dos 

estabelecimentos tiveram acesso a algum tipo de assistência técnica. Do total de estabelecimentos 

17,1% tiveram acesso a algum tipo de financiamento/empréstimo. Dos 302 estabelecimentos que 

acessaram algum tipo de recurso 102 (33,7%) foram provenientes do PRONAF. 

Quanto a utilização das terras, verificou-se que, dos 5.972 hectares de terras disponíveis para a 

agropecuária, 31,8 % eram destinados para as lavouras, enquanto que as pastagens ocupavam 24,5%, 

já os sistemas agroflorestais utilizavam 22,1% da área total, e por fim, as matas ou florestas ocupavam 

14,8% das terras. Foram identificados 1.889 de hectares com lavouras, de forma que a quase 

totalidade eram lavouras temporárias; 1.454 hectares com pastagens, dos quais 66,5% eram pastagens 

naturais. 

É possível calcular a área aproveitável para lavoura e pecuária dos estabelecimentos subtraindo 

as áreas não aproveitáveis, da área total. Para identificação das áreas não aproveitáveis considera-se 

como parâmetro o art. 10 da Lei 8629/93 que identifica como terras não aproveitáveis  as áreas 

ocupadas por construções e instalações, excetuadas aquelas destinadas a fins produtivos, como 

estufas, viveiros, sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes e outros semelhantes e as 
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áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal 

ou extrativa vegetal além das áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas protegidas por 

legislação relativa à conservação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. Dessa 

forma a área total aproveitável no município seria de 5.202 hectares. 

A economia do município desenvolveu-se baseada na existência de pequenas propriedades 

rurais com atividade agropecuária. Dentre as atividades desenvolvidas no município de São 

Miguel/RN pode-se destacar o cultivo de banana, batata-doce, cana-de-açúcar, tomate, milho, feijão, 

mandioca e fava em grão. Na exploração animal destaca-se na produção de mel de abelha e na criação 

e suínos. 

A quantidade produzida, o valor da produção e a área destinada para o plantio e o valor da 

produção no percentual total das principais culturas do município estão demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Lavouras selecionadas – São Miguel/RN (2017) 
PRODUTOS ÁREA 

DESTINADA 

(hectares) 

QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

(toneladas) 

VALOR DA 

PRODUÇÃO (Mil 

Reais) 

Valor da produção -

percentual do total geral (%) 

TOTAL 2.102 906 2.604.000 98,79 

Fava (em grãos) 150 150 1.500.000 56,90 

Feijão (em grãos) 700 80 320.000 12,14 

Banana (cacho) 5 105 263.000 9,98 

Mandioca 10 150 135.000 5,12 

Pimenta- do-reino 3 30 105.000 3,98 

Tomate 2 52 104.000 3,95 

Batata-doce 10 52 62.000 2,35 

Cana-de-açúcar 7 196 49.000 1,86 

Milho (em grãos) 1.200 60 30.000 1,14 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal25 (2017). 

 

Na Tabela 1 é importante destacar a produção de Fava (em grãos) no município que 

correspondeu a mais de 50% do valor total da produção. Segundo os dados do IBGE o município de 

São Miguel/RN foi o maior produtor de fava (em grão) do estado em 2017, com 150 toneladas 

produzidas, no ranking estadual é seguido pelo município de Cerro Corá, com 90 toneladas 

produzidas.  

                                                           
25 A opção por esta fonte se justifica pelo fato de se dispor de informações recentes e comparáveis nacionalmente visto 

que os produtos investigados pela PAM são acompanhados mensalmente pelo Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola – LSPA e os dados são obtidos mensalmente. 
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A produção de grãos de fava em São Miguel/RN em 2017 houve um aumento significativo em 

relação a 2016 de quase 800%. Assim, o município no ano do Censo Agropecuário foi destaque 

nacional na produção do grão. A Tabela 2 mostra os dez maiores produtores de fava no país e mostra 

também o valor dessa produção. 

 

Tabela 2 - Maiores produtores de grão de fava do Brasil  

MUNICÍPIO Quantidade produzida (t) Valor da produção (R$) 

Farias Brito - CE 885 4.868.000,00 

Jandaia - GO 650 3.575.000,00 

Assaré - CE 575 4.032.000,00 

Mogeiro - PB 360 3.240.000,00 

Caririaçu - CE 322 1.956.000,00 

Tanque do Piauí - PI 266 1.995.000,00 

Araçagi – PB 190 1.330.000,00 

Tarrafas - CE 173 1.090.000,00 

Aratuba - CE 169 1.193.000,00 

São Miguel -RN 150 1.500.000,00 

Fonte: IBGE – Produção Agrícola municipal (2017). Elaborado pelo autor. 

 

O município se encontrava, em 2017, na décima posição dos maiores produtores de grão de 

fava no país, com uma produção de 150 toneladas, em relação ao valor da produção no ano de 2017, 

ocupou a sétima posição entre os 5.563 municípios brasileiros. 

No setor pecuário, segundo o IBGE (2017), havia no município 10.142 cabeças de espécies, 

com exceção das aves, que em 2017 eram 42.549 cabeças, produzindo 266.354 dúzias de ovos 

(galinhas). Entre as 10.142 cabeças, 3.320 eram bovinos, 1.954 suínos, 1.963 caprinos, 1.107 ovinos, 

570 asininos, 156 muares,99 equinos e 346 cabeças de perus. O município também é produtor 

significativo de mel de abelha, em 2017, foram produzidos 3.000 kg de mel de abelha, e o município 

foi o décimo maior produtor de mel de abelha no estado. 

Em relação as ocupações, o Censo Agropecuário (2017) registrou 5.204 pessoas vinculadas a 

atividades agropecuárias em 30/09/2017, com uma média de 2,9 pessoas por estabelecimento, de 14 

anos ou mais de idade, ocupadas. Do total de pessoas ocupadas 74,5% eram agricultores de vínculo 
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familiar. A grande maioria dos trabalhadores sem laços de parentescos com o produtor eram 

temporários. 

Há um aspecto importante sobre os ocupados nos estabelecimentos: 344 ocupados na 

agricultura familiar possuíam menos de 14 anos de idade, sendo 196 homens e 148 mulheres. Entre 

os maiores de 14 anos ocupados na agricultura familiar (3.535 pessoas), 2.178 eram homens e 1.357 

mulheres. 

Sobre o pessoal ocupado em atividades agropecuárias também é possível observar, Gráfico 1, 

um encolhimento do setor no município. Em 2006 haviam 6.863 pessoas ocupadas com atividades 

agropecuárias, já em 2017 haviam 5.204, ocorrendo assim uma redução de 24,2%. Isso significa que 

nesse período (2006-2017) foram eliminados aproximadamente 1.660 postos de trabalho vinculados 

a atividades agrícolas.  

 

Gráfico 1 - Pessoal Ocupado em estabelecimentos agropecuários em São Miguel/RN  

Fonte: IBGE (2017). Elaborado pelo autor. 

 

Outro fator que contribui para a redução do número de ocupações no setor é o fato de que a 

mão de obra agrícola do município não está rejuvenescendo de tal forma que apenas 2,49% dos 

estabelecimentos são dirigidos por produtores menores de 25 anos, enquanto que, os produtores com 

mais de 45 anos de idades atingem 65,81% do total. Dos 1.767 estabelecimentos, 84,3% deles são 

dirigidos por homens e apenas 15,7% por mulheres. E a maioria desse total de pessoal tem entre 30 e 

60 anos de idade.  
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A comparação entre os resultados dos Censos Agropecuários no período 2006-2017, para São 

Miguel/RN (Tabela 3) revela uma significativa redução de 23,4% do número de estabelecimentos. 

Na área total utilizada por esses estabelecimentos também se verifica uma redução de 

aproximadamente 30,9%. Segundo Lima (2018, p.146) “a expansão territorial urbana recente (2000 

a 2017) de São Miguel/RN, ampliou os limites da sede urbana, para além de áreas consolidadas”. 

Ainda de acordo com Lima (2018) a criação de leis de conversão de terras rurais em urbanas pela 

gestão municipal e a formação de loteamentos, contribuíram para a inclusão de áreas periféricas na 

malha urbana do município. Assim, essa redução no número de estabelecimento rurais e da área total 

desses, tomando como parâmetro os estudos de Lima (2018), pode ser atribuída a essa expansão da 

área urbana.  

 

Tabela 3 - Estabelecimentos agropecuários em São Miguel/RN 

 CENSO 2006 CENSO 2017 

Estabelecimentos 2.307 1.767 

Área Total (ha) 8.639 5.972 

Fonte: IBGE (2006; 2017). Dados organizados pelo autor. 

Com as informações na Tabela 4 pode-se observar o valor adicionado que cada setor colabora 

para a formação do Produto Interno Bruto (PIB) do município de São Miguel/RN. O período utilizado 

é entre 2010 a 2016. Uma análise sobre o valor adicionado ao PIB do município permite perceber 

que, de 2010 a 2016, a agropecuária foi o setor que menos adicionou valor ao PIB do município. 

Tabela 4 - Valor Adicionado Bruto (VAB) ao PIB por atividade econômica 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

 

2010 

 

2016 

VARIAÇÃO (%) 

2010-2016 

AGROPECUÁRIA 10.772 10.215 -5,17 

INDÚSTRIA 2.867 6.907 +140,91 

SERVIÇOS 24.663 73.172 +196,71 

ADMINISTRAÇÃO, 

DEFESA, EDUCAÇÃO 

E SAÚDE PÚBLICA E 

SEGURIDADE SOCIAL 

60.028 104.095 +73,41 

Fonte: IBGE (2010; 2016). Elaborado pelo autor. 
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A Tabela 4 permite observar que, com o decorrer do tempo, a agropecuária vem sofrendo uma 

diminuição do percentual de contribuição para o Produto Interno Bruto do município de São 

Miguel/RN e que, entre 2010 e 2016, houve uma redução do valor adicionado de cerca de 5,17%, 

enquanto que a indústria aumentou sua participação em 140% e os serviços em 196%. Saliente-se 

também a relevante participação do Setor Público na economia municipal. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve por objetivo caracterizar o Setor Agropecuário de São Miguel/RN, 

utilizando-se, principalmente, dos dados preliminares do Censo Agropecuário de 2017, com o intuito 

de contribuir para o melhor entendimento e compreensão do setor no município. A compilação dos 

dados do Censo Agropecuário 2017, sobre o setor em São Miguel/RN permitiu observar que a 

estrutura agropecuária, caracterizando-se pela presença de um número significativo de pequenos e 

micro estabelecimentos, de forma que 87,6% do total de estabelecimentos, estão situados na faixa de 

até 5 ha, e ainda dentro dessa faixa 77,9% (1.206), possuem uma área total na faixa de 0 a 2 hectares. 

As lavouras temporárias ocupam no município a maior parte da área plantada, cerca de 32% 

das terras disponíveis são usadas no desenvolvimento de tais atividades. O perfil da produção agrícola 

micaelense é bastante diversificado, haja vista que o município é um considerável produto regional 

de produtos como a mandioca, o feijão (grãos), banana, cana de açúcar e fava (grãos). Destaque deve 

ser dado a produção de grãos de fava que em 2017 correspondeu a mais de 50% do valor total da 

produção agrícola. 

A atividade pecuária no município tem presença muito forte na zona rural, aspecto relacionado 

a própria constituição do povoado e sua expansão, mas sem grande importância econômica, pois a 

criação é utilizada para subsistência das famílias e venda em pequena quantidade. A produção de leite 

é utilizada para o consumo e vendida in natura e também para a produção de derivados.  De acordo 

com os dados coletados a produtividade animal no município se mostra tímida em relação ao tamanho 

dos rebanhos, com maior predomínio na criação de bovinos, suínos e caprinos. A produção de ovos 

e de mel de abelha também são atividades de destaques na pecuária.    

Nos 1.767 estabelecimentos agropecuários, foram identificadas 5.204 pessoas vinculadas a 

atividades agropecuárias. Usando a população do município em 2010 como parâmetro (22.157), 

pode-se concluir que 23,5% da população micaelense estava ocupada nessas atividades.   
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Também foi realizada uma comparação entre algumas variáveis selecionadas no período de 

2006 a 2017. As variáveis usadas foram o número de estabelecimentos e área total dos mesmos, a 

quantidade de pessoas ocupadas e a colaboração da agropecuária para a formação do PIB de São 

Miguel/RN. 

Comparando as informações acessadas no IBGE, nos Censos de 2006 e 2017, verificou-se que 

ocorreu um encolhimento do Setor Agropecuário, caracterizado pelo processo da expansão territorial 

urbana do município, visto que durante esse período o número de estabelecimentos rurais reduziu em 

23,4%, tendência também vista na área total dos estabelecimentos que teve uma redução de 30,9%. 

Os dados também mostram que no período selecionado 1.660 pessoas deixaram a agropecuária 

do município. Há um aspecto importante que deve ser destacado é o fato de que somente 2,49% dos 

estabelecimentos em 2017 serem dirigidos por produtores com menos de 25 anos, o que leva a 

diagnosticar que futuramente haverá menos produtores agrícolas. 

Em relação ao valor adicionado pelo Setor Agropecuário ao PIB do município, verificou-se a 

agropecuária perdeu representatividade da formação do PIB no período analisado, enquanto que os 

demais setores, como os Serviços e a Indústria, aumentam consideravelmente essa representatividade.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar a condição de desenvolvimento socioeconômico dos municípios 

integrantes do Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar, considerando o Índice Social de 

Desenvolvimento Municipal (ISDM), que informa sobre as condições de desenvolvimento social existentes 

nos 30 municípios que compõem o Território e os dados do PIB para aferição da situação econômica. Para a 

concretização deste estudo realizou-se um levantamento bibliográfico e em bancos de dados do meio virtual, 

especialmente, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

O ISDM territorial médio foi de 3,53, com as cinco dimensões apresentando médias territoriais menores que 

5 (cinco), sendo a dimensão da Educação com a menor média territorial (3,26), tais dados sugerem que são 

necessárias intervenções do Poder Público para a constituição e execução de estratégias para promoção da 

melhoria da qualidade de vida das populações. O PIB total do Território em 2006 foi de aproximadamente 3% 

do PIB estadual, destacando-se os desempenhos de Pau dos Ferros/RN, São Miguel/RN e Alexandria/RN que, 

somados, responderam por quase 37% do PIB do Território, sendo Pau dos Ferros/RN responsável por cerca 

de 20% da economia territorial, evidenciando a concentração econômica nas cidades mais populosas. 

Palavras-chave: Território da Cidadania; Produto Interno Bruto; Índice Social de Desenvolvimento 

Municipal; Alto Oeste Potiguar. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

É provável que o “desenvolvimento” seja o objetivo que mais suscita debates, inquietações e 

análises entre os pesquisadores, planejadores e demais agentes políticos interessados na temática. São 

amplas as perspectivas analíticas existentes para a aferição das condições em que se encontram os 

diferentes espaços, bem como, são também diversificados os conceitos e as qualificações possíveis 

de serem adotadas. 

Reconhecendo-se a heterogeneidade socioeconômica e espacial brasileira, verificou-se a 

existência de diversos trabalhados realizados para mensuração das condições e níveis de 

“desenvolvimento” existentes nos diferentes espaços geográficos do país. Batella e Diniz (2006) 

mailto:boanerges.sms@hotmail.com
mailto:limajunioreconomia@gmail.com
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compararam o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) das diversas cidades de 

Minas Gerais na rede urbana mineira e concluíram que categorias intermediárias de cidades 

apresentaram IDH-M superiores. 

Lima, Caldarelli e Câmara (2014, p. 1) analisaram o desenvolvimento municipal paranaense 

a partir do Índice FIRJAN26 de Desenvolvimento Municipal (IFDM), nos anos de 2000, 2005 e 2010, 

buscando verificar “[...] a presença de autocorrelação espacial e a formação de clusters de 

desenvolvimento entre os seus municípios”, concluindo que ocorreu uma melhora no padrão de 

desenvolvimento quando considerados todos os municípios do “[...] Estado e para a maioria dos 

municípios, tanto para o índice geral como para os sub-índices de Emprego & Renda, Educação e 

Saúde.” 

Macedo et al (2016, p. 324), usando metodologia elaborada por Macedo e Cândido (2008), 

avaliaram os níveis de sustentabilidade dos municípios de Mato Grosso a partir do Índice de 

Desenvolvimento Sustentável dos Municípios (IDSM), concluindo que “[...] nenhum dos municípios 

do Estado apresentou nível ideal de sustentabilidade, 3,55% obteve classificação de aceitável, 96,45% 

apresentou nível de alerta e, apenas, um município apresentou estado crítico.” 

Moura e Barreto Filho (2017) analisaram as políticas públicas existentes no município de 

Rafael Fernandes/RN para a promoção do Desenvolvimento Sustentável (DS). A verificação do 

quadro existente no município foi feita a partir de diversos índices e indicadores, como o IDH-M, o 

ISDM, além de dados do Produto Interno Bruto (PIB). Verificou-se uma melhoria do IDH-M (0,405 

em 1991, 0,489 em 2000 e 0,680 em 2010), melhoria do ISDM de 3,55 em 2000 para 4,14 em 2010 

e expansões modestas do PIB e PIB per capita para o período analisado. 

Barreto Filho e Lima Júnior (2019, p. 16-7) analisaram os municípios da região do Alto Oeste 

Potiguar (37 municípios), buscando correlações entre as posições na rede urbana e o ISDM. Os 

resultados indicaram que “Pau dos Ferros/RN (centro sub-regional A), principal polo regional, 

apresentou ISDM superior aos demais municípios da região do Alto Oeste Potiguar.” E resultados 

que demonstraram uma tendência de concentração econômica, com apenas cinco municípios, Pau dos 

Ferros, São Miguel, Alexandria, Patu e Umarizal, respondendo por quase 40% do PIB da região, 

sendo Pau dos Ferros responsável por 16% da economia do Alto Oeste Potiguar. 

Neste trabalho foi adotado o Índice Social de Desenvolvimento Municipal (ISDM), que leva 

em consideração cinco eixos principais: Habitação, Renda, Trabalho, Saúde e Segurança e Educação 

                                                           
26 Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. 
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e tem como objetivo sintetizar em um único indicador vários aspectos referentes ao desenvolvimento 

municipal (SOUZA, 2012). Também foram utilizados os dados do PIB per capita e total para 

evidenciação da situação econômica existente nos municípios do Território da Cidadania do Alto 

Oeste Potiguar (30 municípios). 

Algumas diferenças existentes entre este trabalho e o mencionado anteriormente merecem 

esclarecimentos. Além do recorte geográfico distinto: região do Alto Oeste Potiguar (37 municípios) 

e Território da Cidadania do Alto Oeste Potiguar (30 municípios), tem-se como foco, neste trabalho, 

analisar a condição de desenvolvimento socioeconômico dos municípios integrantes do Território da 

Cidadania do Alto Oeste Potiguar, considerando o Índice Social de Desenvolvimento Municipal 

(ISDM) que informa sobre as condições de desenvolvimento social existentes nos 30 municípios que 

compõem o Território e os dados do PIB per capita e total para aferição da situação econômica. 

Para a concretização deste estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e levantamento de 

informações em bancos de dados do meio virtual, especialmente, do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O critério utilizado para delimitação da 

área foi o mesmo que serviu para a criação do “Território Alto Oeste – RN” a partir da instituição do 

Programa Territórios da Cidadania27 pelo Governo Federal em 2008.  

Além da introdução, o trabalho foi dividido em três seções. A primeira seção apresenta, 

sucintamente, a temática do desenvolvimento. A seção seguinte apresenta o quadro sintético do Índice 

Social de Desenvolvimento Municipal (ISDM). Empós, apresenta-se os resultados e discussões e as 

considerações finais. 

 

2 DESENVOLVIMENTO: DO QUE ESTAMOS TRATANDO?  

 

A primeira providência que, geralmente, é adotada em relação aos estudos e pesquisas que 

tratam sobre a temática do “desenvolvimento” é fazer a distinção em relação ao crescimento. O 

segundo termo é associado à variação quantitativa, enquanto que o primeiro também considera 

aspectos qualitativos. Ocorre que o processo de desenvolvimento requer a existência de um excedente 

                                                           
27 “O Territórios da Cidadania é um programa de desenvolvimento regional sustentável e garantia de direitos sociais 

voltado às regiões do país que mais precisam, com objetivo de levar o desenvolvimento econômico e universalizar os 

programas básicos de cidadania. Trabalha com base na integração das ações do Governo Federal e dos governos estaduais 

e municipais, em um plano desenvolvido em cada território, com a participação da sociedade” (PORTAL DA 

CIDADANIA, 2008, p. 02). 
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econômico, tendo em conta que não é possível se alcançar melhorias nas condições de vida da 

população pobre sem que ocorra a geração de riqueza econômica28. 

 

Segundo Bresser-Pereira (2014, p. 51): 

O desenvolvimento econômico, também resultante de uma construção social, 

permanece atualmente a causa principal do desenvolvimento humano. [Decorrente 

dos seguintes argumentos]: a) homens e mulheres passam a maior parte de seu tempo 

trabalhando para obter maior segurança econômica e melhores padrões de vida; 

passam muito menos tempo lutando por objetivos políticos, sociais e ambientais. b) 

todos os outros objetivos políticos importantes que as sociedades modernas fixaram 

para si mesmas dependem da existência de um excedente econômico. 

Assim, para Bresser-Pereira (2014, p. 51), as questões mais pragmáticas sobre o 

“desenvolvimento” podem ser observadas a partir de “[...] maior segurança econômica e melhores 

padrões de vida” e “[...] existência de um excedente econômico”. 

O acompanhamento da evolução de um índice sintético, no caso do Brasil, o Produto Interno 

Bruto, simplifica bastante a tarefa de planejamento e execução dos planos governamentais que, a 

partir da década de 1930, objetivaram transformar o Brasil em potência mundial, acelerando-se o 

crescimento29 através do processo de industrialização. Desde o início do Processo de Substituição de 

Importações, passando por Plano de Metas, Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) I e II até o 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula, todos tiveram como propósito 

fundamental a intensificação do processo de desenvolvimento econômico. 

Vale destacar que a visão de considerar crescimento econômico como sinônimo de 

desenvolvimento prevaleceu no plano prático, em outros termos, os governos, em geral, ao 

enfrentarem situações de crise se utilizaram de todos os instrumentos de política econômica para 

reaquecer a atividade econômica (fazer crescer o PIB per capita), desconsiderando alternativas que 

implicassem em trilhar o propalado caminho do desenvolvimento sustentável, por exemplo. 

As políticas desenvolvimentistas que priorizaram a industrialização do país permitiram um 

crescimento médio de 3,2% ao ano de 1900 a 1980 (BONELLI, 2005). De acordo com Gomes (2010), 

de 1980 a 2005, ocorreu um crescimento médio de 1,95%, com crescimento populacional de 1,90%, 

                                                           
28 Muito embora seja possível, em tese, melhorar as condições de vida dos pobres através da redistribuição de riqueza, 

tem-se que reconhecer a impossibilidade prática de execução de tal medida. Não é crível supor que os ricos aceitem 

reduzir o padrão de consumo alcançado em favor da harmonia social enquanto viger o sistema capitalista. 
29 O indicador per capita é importante porque o PIB pode crescer menos que o crescimento da população, resultando na 

queda do PIB per capita. 
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caracterizando um quarto de século de estagnação30. Os dados referentes ao século XX sugerem o 

esgotamento do modelo de crescimento econômico pautado na substituição de importações e o 

agravamento do quadro socioeconômico sob os auspícios do novo consenso que se estabeleceu a 

partir dos ditames do grande capital internacional. 

A crise cíclica do capitalismo no último quartel do século XX legitimou o ideário neoliberal 

como única solução para o enfrentamento da insolvência fisco-financeira que assolou os diversos 

países, especialmente, os da periferia do sistema. Assim, os organismos multilaterais, com destaque 

para o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, passaram a exigir o cumprimento de 

condicionalidades alinhadas com as diretrizes do Consenso de Washington para liberação de recursos 

as nações endividadas da periferia, assegurando-se mercados para as inovações tecnológicas 

(renovação do capital fixo e criação de novos desejos e necessidades oriundas da revolução 

tecnológica) provenientes dos países centrais e maior liberdade nos fluxos de capitais. 

As novas condições permitiram a intensificação do chamado processo de globalização a partir 

das garantias facultadas ao capital, assegurando-se ampla mobilidade. A concentração e centralização 

de capitais se intensificaram (aspecto que pode ser verificado pela consolidação que ocorreu em 

praticamente todos os segmentos econômicos com a constituição de enormes conglomerados globais 

e pelo surgimento de gigantes no setor de alta tecnologia) e o mercado mundial passou a ser o objetivo 

de diversos grupos econômicos. 

Os fluxos de capitais para investimento direto e controle de setores considerados estratégicos 

aumentaram (inclusive pela venda de ativos pertencentes aos Estados decorrentes das exigências de 

privatizações e concessões), bem como é inegável a intensificação da financeirização. A estratégia de 

restabelecimento das perspectivas de enormes ganhos para o capital foi bem sucedida no exato 

sentindo para a qual foi engendrada e, como não poderia ser diferente, os setores e áreas merecedoras 

de incorporação ao moderno e dinâmico capitalismo global progrediram materialmente. 

A dualidade estrutural se potencializou e as áreas atrasadas e pobres passaram a ser vistas 

como as principais responsáveis pela condição em que se encontravam, pois a situação decorreria de 

resistências criadas e mantidas nas áreas pobres ao processo globalizante. A solução para os males 

estava dada pela adoção do neoliberalismo e o seu corolário e o desfrute do padrão de vida existente 

                                                           
30 Não se perscrutou as metodologias utilizadas por Bonelli (2005) e Gomes (2010) para os cálculos realizados. De 2006 

a 2010, considerando os dados do IBGE – Sistema Nacional de Contas (2016), tem-se uma média de crescimento do PIB 

de 4,41%. 



 

  179  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

nos países mais ricos poderia ser alcançado mediante o estabelecimento de estratégias locais/regionais 

de atração do grande capital. 

Inúmeros estudos e teorias foram formulados para comprovação de que as áreas integradas ao 

processo de globalização poderiam encontrar mecanismos próprios (internos) para potencialização 

de diferenciais existentes e assim atrair investimentos significativos que resultariam em 

desenvolvimento. A perspectiva de atrelar o local ao circuito global tem merecido enormes esforços 

em diversas partes do planeta e as áreas que receberam os investimentos e que, de fato, alcançaram 

progressos materiais funcionam como modelos para que o processo não seja estancado. 

A panaceia do desenvolvimento local se renova constantemente com a demonstração de 

experiências bem sucedidas, dando-se menor atenção às experiências que fracassaram e àquelas áreas 

que ficaram à margem do processo de globalização, ao menos no que se refere ao desfrute dos 

benefícios da riqueza produzida no setor industrial e/ou criada no setor financeiro. 

De acordo com Siedenberg (2004, p. 13): 

Para além dos diferentes significados e ênfases do conceito no decorrer da história, 

o desenvolvimento da humanidade pode ser constatado de forma incontestável nos 

inúmeros e enormes avanços sociais, econômicos, políticos e técnicos que 

diferenciam as sociedades primitivas das pós-modernas e que continuam ocorrendo 

com velocidade e abrangência cada vez maior. 

Neste sentido, tendo-se em conta a profusão de perspectivas para se abordar a temática do 

“desenvolvimento”, priorizou-se a adoção do termo “desenvolvimento socioeconômico” para 

evidenciação do aspecto quali-quantitativo, sendo considerado fundamental o componente 

econômico (quantitativo), mas não suficiente para a análise proposta neste trabalho. 

Conforme Lima, Caldarelli e Câmara (2014, p. 2): 

A mensuração do nível de desenvolvimento de uma localidade é uma tarefa difícil, 

pois envolve a variação no produto per capita e uma série de melhorias nos 

indicadores econômicos e sociais de uma determinada localidade. Dada 

complexidade que abarca o conceito, ao longo dos anos, indicadores compostos vêm 

sendo criados para mensurá-lo. 

 Embora a tarefa seja difícil, acredita-se que a utilização de índices construídos a partir de 

estatísticas oficiais seja o caminho mais eficaz para a realização dos estudos.  

 

3 O ÍNDICE SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (ISDM) 
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O Índice Social de Desenvolvimento Municipal (ISDM) leva em consideração cinco eixos 

principais: Habitação, Renda, Trabalho, Saúde e Segurança e Educação e tem como objetivo sintetizar 

em um único indicador vários aspectos referentes ao desenvolvimento de um município. O ISDM é 

construído de maneira a indicar que quanto maior o seu valor, maior o nível de desenvolvimento do 

município. Ele é obtido como uma média simples dos indicadores de cada dimensão, que são 

estabelecidos numa escala de 0 a 10, sendo que o ISDM também varia nessa escala (SOUZA, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama do Índice Social de Desenvolvimento Municipal (ISDM) 
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Fonte: SOUZA (2012).  

O Diagrama da Figura 1 apresenta as dimensões e o conjunto de indicadores básicos. A 

dimensão Habitação tem seis indicadores, Renda tem dois, Trabalho possui três indicadores, Saúde e 

Segurança tem seis indicadores, e Educação, por sua vez, possui 11 indicadores (SOUZA, 2012). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Território é composto por 30 municípios (Figura 2): Alexandria, Almino Afonso, Antônio 

Martins, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, José da Penha, Lucrécia, 
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Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Paraná, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, 

Rafael Fernandes, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha 

dos Pintos, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Venha-Ver, Água Nova, Coronel João Pessoa, João 

Dias e Viçosa, com área de 4.115,10 Km² e população total de 196.291 habitantes, dos quais 127.158 

habitantes vivem na área urbana, o que corresponde a 64.78% e 69.133 vivem na área rural, o que 

corresponde a 35,22% do total. O Índice de Desenvolvimento Humano médio do Território é de 0,64 

(MDA/SISTEMA de INFORMAÇÕES TERRITORIAIS, 2016; IBGE, 2013). 

 

Figura 2 – Território Alto Oeste – RN 

 
Fonte: MDA/Sistema de Informações Territoriais (2016). 

 

A formação socioeconômica dos municípios31 remonta ao domínio dos sertões pelo 

conquistador, preponderantemente margeando os principais cursos de água existentes. Os sesmeiros 

conseguiram as doações das terras em função da aproximação que tinham com os representantes da 

Corte portuguesa e o impulso para a ocupação foi proveniente da expansão da criação de gado nas 

regiões já dominadas pelos colonizadores. Ao requisitarem a doação das terras já informavam o 

                                                           
31 Os caminhos do gado, em especial, os locais escolhidos para instalação das sedes das fazendas, bem como, os locais 

utilizados para o pousio do gado deram origem a boa parte dos municípios do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. 
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propósito de utilizá-las para a criação de gado, permitindo-lhes o domínio do território e a articulação 

estratégica com a atividade canavieira no litoral (IBGE, 2013). 

O conhecimento dos ocupantes em relação à criação de gado foi importante diferencial para 

o êxito da empreitada. Acompanhando o leito do rio Apodi os conquistadores se empenharam em 

estabelecer as fazendas e em seguida ergueram pequenas igrejas e assim constituíram inúmeros 

povoados e freguesias, sendo que a dinâmica territorial inicialmente estabelecida obedeceu ao duplo 

comando: condições edafoclimáticas e a lógica de acumulação mercantil, dada pela articulação 

existente entre a atividade açucareira (litoral) e criatória (sertão), posteriormente, o ciclo do algodão32 

representou um novo alento para a dinâmica territorial através da geração de excedentes33 que, de 

certa forma, transformaram a economia ao induzir a industrialização, ainda que incipiente e arcaica, 

uma vez que a cotonicultura foi responsável pela instalação de empreendimentos industriais em todas 

as regiões do Rio Grande do Norte e, consequentemente, pelo florescimento de atividades comerciais 

e demais serviços. 

A estrutura econômica regional que emergiu fundada na cultura do algodão se tornou 

preponderante durante o século XIX e só perdeu espaço com as dificuldades enfrentadas pela 

atividade, em decorrência do acirramento da concorrência, defasagem tecnológica e descapitalização 

e em virtude da praga do bicudo que determinou a drástica redução da produtividade e a consequente 

inviabilidade econômica de seu plantio. 

A derrocada da economia algodoeira e a afirmação da crise fiscal que perdurou por quase duas 

décadas resultaram na fragilização da economia regional. A sobreposição do desmonte da economia 

algodoeira e a incapacidade de intervenção do Estado intensificaram os graves problemas sociais 

existentes. Os alentos que ocorreram no período foram à promulgação da Constituição Federal em 

1988 e os efeitos iniciais redistributivos que ocorreram em favor das esferas subnacionais e o controle 

da hiperinflação que se deu a partir do estabelecimento do Plano Real. 

A característica marcante das economias nos municípios potiguares com menos de 10 mil 

habitantes é a hipertrofia do Setor de Serviços, com destaque para a participação do Setor Público no 

                                                           
32 Embora o cultivo do algodão tenha ocorrido desde a implantação das primeiras fazendas no Sertão, tem-se que a 

dinâmica inerente a cultura assume contornos relevantes a partir de eventos marcantes do século XVIII, como a Guerra 

de Independência dos EUA, a Guerra de Secessão (Guerra Civil nos EUA) e a Revolução Industrial e a complexidade da 

temática exige tratamento adequado, inclusive por se prolongar até o último quartel do século XX. 
33 No documento “Uma política de desenvolvimento econômico para o Nordeste” a escassez relativa do fator terra (reflexo 

da concentração fundiária) e menor acumulação de capitais foram consideradas as causas básicas do baixo nível de renda 

(baixa monetização do sistema) do Nordeste (Relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – 

GTDN, por Celso Furtado). 
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PIB. As sucessivas secas, a baixa produtividade histórica associada às práticas agropecuárias arcaicas 

adotadas, descapitalização dos agricultores familiares e a oferta crescente de alimentos produzidos 

pelo agronegócio chegando aos mais longínquos rincões têm cada vez mais responsabilidades pelas 

sucessivas quedas na produção destinada aos mercados locais e até para o autoconsumo. 

Por fim, a ausência de indústrias quase que total, existindo apenas algumas atividades 

extrativistas e outras praticamente artesanais, completa o quadro das economias dos municípios do 

Território do Alto Oeste.  

 

Quadro 1 – Produto Interno Bruto Municipal e Per Capita – Território Alto Oeste – Rio Grande do 

Norte – 2006 
Municípios PIB a preços correntes  

R$ (milhões) 

PIB per capita 

Agua Nova 9.425 3.194 

Alexandria 48.706 3.697 

Almino Afonso 15.835 3.283 

Antônio Martins 19.431 3.154 

Coronel Joao Pessoa 13.948 2.976 

Doutor Severiano 19.423 2.930 

Encanto 16.982 3.497 

Francisco Dantas 10.834 3.816 

Frutuoso Gomes 14.608 3.222 

Joao Dias 8.534  3.343 

Jose da Penha 20.128 3.253 

Lucrécia 11.332 3.329 

Luís Gomes 25.761 2.691 

Major Sales 10.498 3.392 

Marcelino Vieira 26.204 3.256 

Martins 25.260 3.345 

Paraná 12.463 3.347 

Pau dos Ferros 126.039 4.556 

Pilões 11.600 3.201 

Portalegre 19.622 2.790 

Rafael Fernandes 16.597 3.371 

Riacho da Cruz 9.161 3.334 

Riacho de Santana 14.214 3.258 

São Francisco do Oeste 13.364 3.353 

São Miguel 64.396 3.008 

Serrinha dos Pintos 12.961 3.040 

Taboleiro Grande 8.228 4.118 

Tenente Ananias 25.573 3.047 

Venha-Ver 11.974 3.143 

Viçosa 7.336 4.372 

Fonte: IBGE (2013). Elaboração do autor. 



 

  185  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

 

O PIB total do Território em 2006 alcançou R$ 650.437.000,00, aproximadamente 3% do PIB 

estadual, com PIB médio municipal de R$ 21.681.000,00 graças aos desempenhos de Pau dos Ferros, 

São Miguel e Alexandria que respondem por quase 37% do PIB do Território (R$ 239.141.000,00) e 

o polo sub-regional, Pau dos Ferros, por cerca de 20% da economia territorial. Além dos três centros 

apenas os municípios de Marcelino Vieira, Luís Gomes, Martins e Tenente Ananias superaram o PIB 

médio de R$ 21,6 milhões (Quadro 1). 

Quadro 2 – Produto Interno Bruto – Rio Grande do Norte – 2006 
PIB a preços de mercado (R$ milhão) 20.557 100,00 

Agropecuária 1.307  6,36 

Indústria 5.238 25,48 

Serviços 14.011 68,16 

Produto Interno Bruto per capita (R$) 6.754,00 - 

Fonte: IBGE (2013). Nota: PIB Setorial estimado com base nos percentuais de Valor Adicionado. 

 

O PIB per capita do estado foi de R$ 6.754,00 (Quadro 2) e todos os municípios do Território 

apresentaram desempenho bem abaixo do montante de referência, com apenas sete municípios 

alcançando um pouco mais de 50% do PIB per capita estadual (R$ 3.377,00). Quando se considera 

o PIB per capita médio (Quadro 1) para os municípios do Território (R$ 3.344,00) não se alcança 

nem a metade do montante estadual. 

O Quadro 3 apresenta o ISDM para os municípios do Território do Alto Oeste, com os sub-

índices de Habitação (H), Renda (R), Trabalho (T), Saúde (S) e Educação (E). 

Quadro 3 – ISDM – Municípios do Território Alto Oeste (2010) 
Município ISDM H R T S E 

Água Nova 3,44 4,26 3,35 2,29 3,00 4,51 

Alexandria 3,48 4,25 3,53 2,80 4,43 3,08 

Almino Afonso 3,52 3,66 3,91 3,43 3,85 3,26 

Antônio Martins 3,06 3,67 3,20 3,56 2,56 2,30 

Coronel João Pessoa 2,94 3,49 3,31 2,79 2,27 2,77 

Doutor Severiano 2,92 3,68 3,51 0,53 2,77 4,26 

Encanto 4,04 3,67 4,21 3,15 8,76 4,16 

Francisco Dantas 3,59 3,60 3,94 4,10 4,58 2,66 

Frutuoso Gomes 3,10 3,90 3,74 3,22 1,41 3,23 

João Dias 2,37 3,48 1,88 4,39 1,45 0,84 

José da Penha 3,60 3,99 4,09 2,84 4,49 3,11 

Lucrécia 4,32 5,35 3,73 3,65 4,69 4,54 

Luís Gomes 3,23 3,63 2,93 3,34 4,15 3,75 

Major Sales 3,60 4,25 3,77 2,56 4,14 3,72 

Marcelino Vieira 3,31 3,78 3,44 3,56 3,45 2,78 
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Martins 4,08 3,74 3,84 4,06 8,36 4,19 

Paraná 3,02 3,95 3,01 3,43 4,23 1,30 

Pau dos Ferros 4,69 4,95 4,91 4,51 5,35 3,75 

Pilões 3,53 4,12 3,52 4,05 3,51 2,61 

Portalegre 3,36 3,24 3,65 3,86 2,43 3,88 

Rafael Fernandes 4,14 4,00 4,38 4,72 5,34 3,22 

Riacho da Cruz 3,97 4,89 3,45 2,78 6,78 4,03 

Riacho de Santana 3,40 3,74 3,15 3,54 5,22 3,34 

São Francisco do Oeste 4,01 4,14 4,56 4,01 2,78 3,62 

São Miguel 3,32 3,60 3,59 2,67 4,78 3,36 

Serrinha dos Pintos 3,60 3,98 3,43 3,48 5,06 3,67 

Taboleiro Grande 3,85 3,76 3,88 4,05 6,43 3,38 

Tenente Ananias 3,52 3,99 4,13 2,90 2,84 3,12 

Venha-Ver 2,48 2,99 2,56 2,67 5,47 1,33 

Viçosa 4,40 5,44 3,70 4,10 5,15 4,17 

Média do Território 3,53 3,97 3,61 3,37 4,32 3,26 

Fonte: SOUZA (2012). Elaboração própria. 

 

O ISDM médio do Território foi de 3,53 e os dois centros de zona B (Alexandria e São Miguel) 

obtiveram resultados abaixo da média territorial, sendo que Alexandria (3,48) alcançou um 

desempenho mais modesto do que o município de Pilões34 (3,53), enquanto São Miguel (3,32) obteve 

desempenho mais satisfatório que Coronel João Pessoa (2,94) e Venha-Ver35 (2,48). Pau dos Ferros 

obteve o maior índice do Território, alcançando 4,69. Na composição geral dos indicadores do ISDM 

os piores desempenhos foram das dimensões de Educação (3,26) e Trabalho (3,37), ressaltando-se 

que quanto mais perto de zero pior é a situação (Quadro 3). 

No Território: 16 municípios alcançaram índices menores do que a média territorial, um com 

a mesma média e 13 apresentaram resultados acima da média territorial. João Dias apresentou o 

ISDM de 2,37, o mais baixo do Território, tendo o melhor resultado do município na dimensão 

Trabalho (4,39) e o pior índice do Território para a dimensão Educação (0,84) (Quadro 3). 

O ISDM-H médio do Território foi de 3,97, com Pau dos Ferros (4,95) e Alexandria (4,25) 

alcançando desempenhos acima da média e São Miguel (3,60) abaixo. Destaque-se que os municípios 

de Viçosa (5,44) e Lucrécia (5,35) apresentaram desempenho acima do município de Pau dos Ferros, 

principal economia do Território. No Território: 18 municípios alcançaram índices menores do que a 

média territorial e 12 apresentaram resultados acima da média territorial (Quadro 3). 

                                                           
34 Polarizado por Alexandria. 
35 Coronel João Pessoa e Venha-Ver são polarizados por São Miguel. 
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O ISDM-R médio do Território foi de 3,61, com Pau dos Ferros (4,91) alcançando 

desempenho acima da média e Alexandria (3,53) e São Miguel (3,59) abaixo. No Território: 15 

municípios alcançaram índices menores do que a média territorial e 15 apresentaram resultados acima 

da média territorial (Quadro 3). 

O ISDM-T médio do Território foi de 3,37, com Pau dos Ferros (4,51) alcançando 

desempenho acima da média e Alexandria (2,80) e São Miguel (2,67) abaixo. Destaque-se que o 

município de Rafael Fernandes (4,72) apresentou desempenho acima do município de Pau dos Ferros, 

principal economia do Território. No Território: 13 municípios alcançaram índices menores do que a 

média territorial e 17 apresentaram resultados acima da média territorial. Esta dimensão foi a que 

apresentou o menor índice de todos os apurados, com apenas 0,53 para o município de Doutor 

Severiano (Quadro 3). 

O ISDM-S médio do Território foi de 4,32, com Pau dos Ferros (5,35), São Miguel (4,78) e 

Alexandria (4,43) alcançando desempenhos acima da média. Destaque-se que os municípios de 

Encanto (8,76), Martins (8,36), Riacho da Cruz (6,78), Taboleiro Grande (6,43) e Venha-Ver (5,47) 

apresentaram desempenhos acima do município de Pau dos Ferros, principal economia do Território. 

No Território: 15 municípios alcançaram índices menores do que a média territorial e 15 apresentaram 

resultados acima da média territorial. Esta dimensão foi a que apresentou o maior índice de todos os 

apurados, com 8,76 para o município de Encanto, destaquem-se também os resultados de Martins 

(8,36), Riacho da Cruz (6,78) e Taboleiro Grande (6,43) (Quadro 3). 

O ISDM-E médio do Território foi de 3,26, com Pau dos Ferros (3,75) e São Miguel (3,36) 

alcançando desempenhos acima da média e Alexandria (3,08) abaixo. Destaque-se que os municípios 

de Lucrécia (4,54), Água Nova (4,51), Doutor Severiano (4,26), Martins (4,19), Viçosa (4,17), 

Encanto (4,16), Riacho da Cruz (4,03), Portalegre (3,88) apresentaram desempenhos acima do 

município de Pau dos Ferros, principal economia do Território e Luís Gomes (3,75) desempenho 

idêntico. No Território: 13 municípios alcançaram índices menores do que a média territorial, um 

com a mesma média e 16 apresentaram resultados acima da média territorial.  (Quadro 3). 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A preponderância do Setor de Serviços, especialmente pelo protagonismo do Setor Público, 

não representa um estágio de amadurecimento econômico regional, ao contrário, é o sinal mais loquaz 

da fragilidade estrutural da economia do Território Alto Oeste e o diferencial econômico em favor do 
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polo sub-regional é a reafirmação da eficácia capitalista em organizar os espaços para reduzir o ciclo 

do capital. O principal papel econômico desempenhado por Pau dos Ferros é o de reunir mais 

rapidamente os recursos transferidos pelo Poder Público para o Território e enviá-los para o centro e 

por causa disso se estabeleceram relações mais complexas e o efeito polarizador se exacerbou na área 

de influência sub-regional, mas sem força para promoção de alterações estruturais na economia36. 

O ISDM territorial médio de 3,53, com as cinco dimensões apresentando médias territoriais 

menores que 5 (cinco), sendo a dimensão da Educação com a menor média territorial (3,26) não 

apontam avanços significativos, embora alguns índices de uma ou outra dimensão em poucos 

municípios integrantes do Território do Alto Oeste tenham apresentado desempenho muito 

satisfatório no período. A existência de alguns dados alvissareiros sugere que é possível para os 

diferentes municípios executarem estratégias para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

Compatibilizando-se com o estudo de Batella e Diniz (2006), que concluíram que categorias 

intermediárias de cidades mineiras apresentaram IDH-M superior, também Pau dos Ferros (principal 

centro econômico regional) apresentou ISDM superior aos demais municípios do Território do Alto 

Oeste (BARRETO FILHO, LIMA JÚNIOR, 2019). 

Num sentido estrito, pode-se afirmar que o poder de dominação exercido a partir do centro 

não impede que avanços ocorram nas áreas mais afastadas e nas circunstâncias mais improváveis, 

principalmente porque a irrelevância econômica não desperta a atenção e nem requer o controle direto 

do grande capital e assim a autonomia aparente das coletividades urbanas diante das oportunidades 

para realização econômica se manifesta, inclusive com a melhoria das condições de vida da população 

mais carente. 

Ressalve-se que as melhorias não são decorrentes de mudanças na estrutura produtiva, mas 

provenientes de rebatimentos positivos de políticas setoriais executadas, especialmente pelo Governo 

Federal, com destaques para a política de valorização do salário mínimo, a expansão dos programas 

de transferências diretas de recursos para os cidadãos, programas habitacionais, o aperfeiçoamento 

de programas de Assistência Social e, principalmente, expansão e qualificação dos serviços 

provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Conclui-se que existiram melhorias nas condições de vida da população, evidenciadas por 

sub-índices de algumas dimensões, mas a estrutura produtiva não é robusta o suficiente para assegurar 

                                                           
36 Evidentemente que não se descarta a ocorrência de mudanças quantitativas. A proeminência do Setor de Serviços e a 

relevância do papel desempenhado pelas transferências de recursos públicos corroboram a análise. 
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a geração de excedente econômico para acelerar o processo de desenvolvimento socioeconômico, 

revelando-se tal insuficiência pela modestíssima base econômica produtiva e pela elevada 

dependência do Setor Público. 
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RESUMO 

As evidências empíricas sobre a estrutura produtiva de um país e sua disposição interna podem ser adequadas 

junto às teorias de concentração setorial da produção já em uso no âmbito internacional. Este trabalho estudou 

as curvas de concentração dos estados brasileiros de 1995 a 2017 procurando determinar a existência de curvas 

parabólicas e côncavas para cada estado. Foram traçados o índice de Gini-Hirschman e o índice de Hirschman-

Herfindhal sobre os dados desagregados do Valor da Transformação Industrial (VTI) dos estados e feita uma 

comparação com seus respectivos níveis de renda domiciliar per capita. Observou-se a ocorrência de curvas 

em forma de ‘U’ para a concentração setorial dos estados brasileiros de 1995 a 2017 e, ainda, constatou-se que 

os estados com maiores níveis de renda são aqueles de estrutura industrial mais diversificada. Pode-se concluir 

que os estados do Brasil demonstraram uma tendência média inclinada para a concentração setorial de suas 

indústrias ao final do período abordado, ao passo em que este mesmo setor perdeu peso relativo no PIB 

nacional, a revelar sinais de especialização negativa do setor industrial.  

Palavras-chave: Mudança Estrutural; Desindustrialização; Desenvolvimento Econômico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Imbs e Wacziarg (2003) verificaram uma curva gráfica em formato de “U” para a 

dispersão/concentração setorial x renda de um grupo de países. E constataram que a elevação da renda 

per capita foi seguida por um aumento da diversificação setorial até o limiar de um ponto de inflexão, 

a partir do qual a constante do crescimento da renda per capita foi acompanhada por uma queda da 

diversificação. As economias se diversificaram para depois se concentrarem. Comportando, ou não, 

especialização em seu conceito estrito, surge daí uma possibilidade teórica de tendência central para 

o desenvolvimento do capitalismo.  

A especialização do trabalho, atomizado em si mesmo, resulta da repartição de tarefas 

industriais antes exercidas por uma unidade polivalente qualquer. A complexidade do ato produtivo 

ao ser fracionada em procedimentos simples e individualizados por unidade produtiva faz com que a 

energia total de um grupo seja otimizada, i.e., provoca ganhos de produtividade coletiva de soma não 

nula. Assim, a diversificação especializada da indústria (entendida como ação comum de produzir) é 

mailto:geilsonduarte22@gmail.com
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condição sine qua non ao crescimento econômico, e a especialização entre setores macroeconômicos 

comporta lógica similar. 

Para o caso do Brasil foi verificada a ocorrência desse tipo especialização tanto para o VTI 

como para o emprego setorial (CARVALHO; KUPFER, 2011). Entretanto, tal especialização se deu 

a partir de níveis baixos de renda, quando comparada com maioria dos países e, por isto, ela pode ser 

tida como precoce, repousada em atividades de baixo nível de tecnologia. 

A hipótese de que a economia brasileira esteja, ou não, em processo de desindustrialização, 

completa uma tipificação relevante para a definição de tendências mais gerais observadas em sua 

curva de concentração. Isso se torna claro somente se adotarmos a concepção de que a indústria é o 

núcleo dinâmico do capitalismo e do corpo social. Se concentração ou dispersão dos valores 

produzidos entre os setores privilegiam os setores industriais em dado local, espera-se que nesse 

mesmo local esteja presente maior quantia de excedente, maior riqueza econômica. 

Sobre isso, este trabalho tem como objeto de estudo o conjunto dos estados brasileiros no 

período de 1995 a 2017, considerados sob o objetivo geral de estudar as mudanças nas cadeias 

estaduais de valor pelos índices de Gini-Hirschman e de Herfindhal-Hirschman. Isso porque, dadas 

as conjunturas de ampliação de demanda agregada e a retração da participação da indústria no PIB 

para o Brasil, ambos elementos de influência nas curvas de concentração setorial, faz-se necessária a 

verificação da ocorrência de distinções internas entre os estados para as constatações anotadas para o 

Brasil como um todo.  

Para além, este artigo buscou atender os objetivos específicos de: 1 - verificar empiricamente 

a existência, ou não, de curvas de concentração setorial parabólicas nos estados brasileiros no período 

considerado; 2 - determinar se ocorreu especialização precoce entre os estados, tal como verificada 

para o Brasil, quando comparado ao mundo; e 3 - apontar possíveis similaridades de resultados entre 

os estados do Brasil. 

A seguir, a segunda seção contém o substrato das teses a respeito da concentração setorial 

brasileira, com destaque para a discussão sobre desindustrialização no Brasil. Na terceira seção está 

a discussão metodológica sobre os rumos desta pesquisa. Nos resultados e discussões estão os 

principais achados do trabalho a luz dos objetivos acima traçados. E por fim, a quinta seção apresenta 

os comentários finais sobre a pesquisa. 

 

2 MUDANÇAS NA COMPOSIÇÃO SETORIAL DA PRODUÇÃO 
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2.1 Aspectos gerais 

 

O termo concentração pode ser entendido como aglutinamento do valor produzido, ou 

emprego, por determinada atividade ou setor lato sensu. Já a diversificação é o fenômeno inverso: a 

pulverização das atividades econômicas na participação do valor adicionado à produção ou na captura 

da força de trabalho. 

A especialização produtiva é um conceito externo ao modelo de curvas de concentração e está 

circunscrito ao aumento da produtividade por unidade de produção, i.e., depende do crescimento da 

composição orgânica do capital37. Ocorre que na maioria das vezes a concentração do valor agregado 

(ou emprego) é provocada por especialização, contudo, não há identidade entre dois fenômenos. Ao 

não usar desta consideração e discriminar os dois conceitos (concentração e especialização) este 

trabalho deixa em aberto uma possibilidade de que fenômenos econômicos advindos de 

especialização sejam presentes para a concentração e para a diversificação. 

Os textos acadêmicos sobre composição setorial, em certo aspecto, estão centrados no 

comportamento estatístico do nível de concentração/diversificação setorial e no seu substrato 

teorizável. Para Carvalho e Kupfer (2007), o trabalho de Imbs e Wacziarg (2003), referência nesse 

assunto, ao comparara renda per capita dos países com as suas curvas de concentração, revelou que 

as condições tidas como favorecedoras do desenvolvimento econômico, a diversificação e a 

concentração especializadas da produção, se encontraram sequência das na medida em que a renda 

per capita desses países cresceu. 

Para esses autores o que determina pontos de inflexão pode ser a forma na qual cada país está 

inserido no comércio internacional. Os países que alcançaram especialização concentrada a partir de 

menores níveis de renda, assim o fizeram porque detinham maior abertura ao comércio internacional 

e maior passividade aos preços por ele fixados, enquanto que os países com os maiores pontos de 

inflexão seriam naturalmente aqueles que se colocavam mais fechados ao comércio externo. O 

comércio externo desregulado agilizou a especialização pelo efeito combinado de pressões 

competitivas e do acesso a equipamentos, insumos e serviços em geral, ofertados globalmente. 

                                                           
37Tal conceito está aqui colocado apenas como nomenclatura descritiva do fenômeno, carecendo de métrica aferível. Para 

maiores detalhes ver a base teórico-modelar dos circuitos do capital em Marx (2012). 
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As economias mais dinâmicas, do Reino Unido, Estados Unidos e Japão, são pioneiras em 

integração comercial, por justamente terem sido beneficiadas da proteção para suas respectivas 

indústrias quando em período de maturação. Proteção, neste sentido, vai de altas tarifas e espionagem 

industrial, ao tráfico de conhecimento técnico e mesmo de máquinas; práticas essas verificadas na 

história da maioria dos países desenvolvidos, embora não de forma homogênea (CHANG, 2004).  

A justificativa levantada por Imbs e Wacziarg (2003) para a diversificação das atividades, 

para o crescimento da renda partindo de níveis baixos, está na dualidade entre as condições de oferta 

e as condições de demanda. Pelo lado da oferta, uma economia que apresenta tendências de 

diversificação produtiva, é movida pela necessidade de seus detentores de patrimônio em diversificar 

as suas imobilizações de capital, mirando atividades de risco não correlacionados com o fim de 

amenizar as possíveis flutuações adversas de uma abertura comercial (agente ignitor comum de 

quaisquer alterações na composição produtiva). Isto impulsionaria a capitalização global da oferta 

em diferentes e amplas categorias de produção. 

Nesse caso, o crescimento da renda não estaria dado como efeito causal exclusivo, como o 

modelo de curva de concentração deixa inferir, mas sim como fator passivo da abertura comercial e 

da pulverização dos investimentos. É interessante, de certo, que para tal ocorrer sem amarras em 

demasia os capitalistas (produtores, ou rentistas em elo com a produção) devem possuir o volume de 

capital necessário aos investimentos. Quando essa obviedade não é atendida, uma economia de baixa 

renda pode encastelar uma distribuição perversa de renda e se ver restringida de ganhos futuros por 

diversificação produtiva. A explicação para isto já é suficientemente conhecida: o aumento de 

remetentes de lucros e dividendos ao exterior pressiona a política monetária pela manutenção da 

estabilidade cambial, e esta pressiona a política fiscal. Por outro lado, quando a produção e realização 

de valor são internas, as distorções de renda podem criar bolsões de demanda local, ou seja, 

oportunidades e ainda maior saúde fiscal para o Governo. Alguns países exigem que as unidades 

produtivas estrangeiras em seu território cumpram uma cota de exportação, para que elas arrefeçam, 

ao menos em parte, o peso cambial que produzem. O caso brasileiro no século XX é uma referência 

exemplar destes casos de escassez de poupança interna a construir desequilíbrios para a geração 

imediatamente posterior, ainda que ambientado sob proteção comercial e algum furor nacionalista. A 

regra é a liberalização comercial, em sua forma mais pura, ser desacompanhada de ganhos 

expressivos e estáveis de renda e produção, a exceção é a Inglaterra (CHANG, 2004). 
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Pelo lado da demanda, a diversificação setorial ascende em razão de elevação na renda quando 

esta provoca mudanças no padrão de consumo em vista de preferências não-homotéticas dos agentes, 

isto é, preferências passíveis de alteração de sua taxa marginal de substituição via aumentos de renda, 

compreendendo um fenômeno endogenamente impulsionado. 

Ao cabo, ambas as formas de diversificação, pelo aumento da competitividade e pela alteração 

das preferências, necessitam de endogeneização da formação do capital e do avanço tecnológico para 

suprir com eficácia sustentável o seu papel de estabilizador das flutuações de renda. Sendo assim, a 

diversificação tratada pelos autores compreende, conceitualmente, uma diversificação de atividades 

de alta especialização e de economias de escala. 

A concentração setorial possui duas linhas de explicação compelidas nas condições de oferta. 

A primeira delas é a das vantagens comparativas ricardianas. Esta afirma que cada país deve se 

especializar na produção daquela atividade na qual dispõe de fatores como terra, trabalho e capital, 

de maneira mais favorável em comparação aos produtores globais e inclusive, e principalmente, às 

demais produções desse mesmo país. Essa visão, em caráter dinâmico, inclui no conjunto da dotação 

fatorial: o diferencial tecnológico, o conhecimento e a capacidade manual, propriamente dita, todos 

em permanente recomposição, reconstrução e aperfeiçoamento. Sendo assim, a produção tende a 

ganhar espaço no comércio naqueles setores com custos mais baixos ou de estabilidade garantida em 

relação ao competidor. E, desde que a especialização seja regra geral, ela fornecerá ao coletivo uma 

complementação mútua de forma balanceada. 

A concentração de capitais, como efeito da especialização entre países, nasce da reformulação 

constante das organizações produtivas em função da máxima estabilidade e previsibilidade quanto a 

preços, quantidades e processos de produção, onde, via de regra, impera a lógica de contratos. 

A segunda perspectiva que explica a concentração setorial afirma que ela é resultado dos 

aglomerados produtivos de um território, já que estes são provocadores de externalidades positivas 

que: I – impulsionam o surgimento de demandas por atividades subsidiárias; II – propagam 

vazamentos de práticas produtivas, comerciais e financeiras para os demais setores econômicos, 

sejam eles concorrentes, complementares, ou mesmo aqueles de natureza público/regulatória; e III –

disponibilizam o acesso conjunto à infraestrutura, o que reduz tanto o custo de sua utilização, como 

o tempo de maturação do investimento em grandes obras. É, portanto, uma visão centrada na redução 

de custos e no dinamismo derivado das inovações regionalmente localizadas. Esse viés acerca da 
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geografia econômica é extraído de Krugman (1991), mas guarda convergência com a teoria locacional 

de Marshall (1982). A saber, nessas teorias, a renda é elemento dependente. 

O cerne da visão de Rowthorn e Wells (1987) sobre a concentração diz que o comércio externo 

em países periféricos define a produção que outrora saiu da redoma protecionista do processo de 

substituição de importações para a competição internacional com produção já consolidadas. Desse 

modo, a especialização recaiu em atividades dotadas de vantagens comparativas estáticas. E isto 

inclui a acessibilidade aos mercados de consumo, de insumos e de capitais, ao regramento flexível do 

mercado de trabalho, o usufruto de mão-de-obra qualificada, ciência industrial lato sensu, e demais 

requisitos, os quais nos países periféricos encontram-se privilegiadamente na produção de bens 

primários, que mesmo apresentando composições singulares de capital entre si, no todo formam um 

setor dotado de menor conteúdo tecnológico em comparação com as vanguardas da microeletrônica, 

por exemplo (SHAFAEDDIN, 2005). 

Essa abordagem assume como veraz a teoria das vantagens comparativas como determinante 

da concentração, mas tem como adicional uma contextualização empírica que nos fornece uma visão 

peculiar, qual seja: ocorre concentração por regressão econômica de conjunto, por queda geral da 

especialização em período t, mesmo que em t + 1 a especialização seja retomada, e até mesmo 

intensificada, naquele setor mais competitivo localmente. 

Mas é preciso fazer algumas ressalvas. A cidade de Nova Iorque, como cita Mendes (2009), 

é recorrentemente vista como exemplo de cidade especializada e concentrada na prestação de serviços 

empresariais, mas foge desta conclusão que estes serviços em particular estão em alto grau de 

heterogeneidade interna ao mesmo setor. Isto explicaria a constatação de que cidades grandes são 

mais concentradas de que as cidades médias e pequenas como uma inadequada classificação das 

atividades.   

 

2.2   Especificidades e o caso brasileiro 

 

Considerando a utilização de métodos não-paramétricos de estimação (LOWESS), Imbs e 

Wacziarg (2003) encontraram que, para níveis menores de renda per capita esses países 

demonstraram uma estrutura produtiva mais diversificada e quando ela atingiu valores superiores a 

US$ 9.000,00, constantes de 1985, na maioria dos países a especialização tomou maior relevo.  
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Carvalho e Kupfer (2011) trataram de determinar a trajetória da mudança industrial brasileira 

através da comparação de um índice de concentração com uma variável de desempenho econômico. 

Nesse estudo, os autores utilizaram um método baseado em regressões locais não paramétricas38, com 

o grau de concentração sendo traçado pelo coeficiente de Gini-Hirschman (GH), uma normalização 

da raiz quadrada no intervalo de 0 a 100 do índice Herfindhal-Hirschman (IHH), e a renda per capita 

pela série histórica de Maddison (2010), tanto para o Brasil, como para os demais países usados como 

referência. Os autores encontraram evidências de uma curva gráfica no formato de “U” para a 

diversificação/concentração x renda per capita para a maioria dos países analisados, convergindo 

com os achados empíricos de Imbs e Wacziarg (2003). Países como EUA, Reino Unido e Japão 

demonstraram curvas de concentração similares, compreendendo economias que passaram para a 

especialização produtiva em níveis relativamente altos de renda per capita, tanto em valor adicionado 

industrial, como em empregos.  

Para o Brasil a trajetória da concentração em “U” também foi constatada, em específico para 

o período de 1966 a 2007. Contudo, o ponto de inflexão da economia brasileira encontrou-se 

demasiadamente distante das vanguardas produtivas do capitalismo, situando-se em torno de U$ 

4.000,00, enquanto que os EUA, por exemplo, demonstraram seu ponto de inflexão superior a U$ 

20.000,00, ambos constantes de 1990. 

Sousa (2003), em sua análise da estrutura industrial brasileira nas décadas de 70, 80 e 90, 

verificou a ocorrência de especialização relativa de 1970 até o ano de 1980, seguido de processo 

inverso desse ano até 1996-1997, relevando como consequência maior, a homogeneização da 

produção dos estados. Entretanto, aqueles mais industrializados39, demonstraram níveis menores de 

especialização relativa, até mesmo da média dos países europeus da OCDE. No uso do índice de 

Gini40, que considera os estados de forma isolada, Sousa (2003) encontrou uma tendência média de 

concentração da produção industrial nos estados brasileiros entre 1970 e1997. Essa concentração 

setorial, associada à queda do nível de especialização no período, deu substância para a sua conclusão 

de que a produção industrial brasileira estaria se homogeneizando em poucos setores produtivos no 

ínterim de 1970 a 1990. O autor explica que isto decorreu em função dos investimentos em 

infraestrutura promovidos pelo II PND, especialmente na produção intensiva em capital. Já para os 

                                                           
38Método usado quando o objetivo principal não é estimar o valor dos parâmetros, mas reduzir as possibilidades para a 

forma da função. 
39Sobretudo os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 
40Para maior detalhamento ver Sousa (2003). 
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anos noventa, as economias dos estados brasileiros apresentaram concentração com homogeneização, 

que foi estimulada pela abertura comercial dessa época. 

Lacerda e Saboia (2017), no uso do Índice Herfindhal-Hirschman (IHH), concluíram que o 

comportamento dos indicadores de emprego, estabelecimentos e salário médio industrial revelaram 

uma tendência de diversificação industrial entre as unidades federativas41. Os autores trataram 

também da distribuição setorial da indústria, demonstrando uma leve tendência de concentração 

setorial para o Brasil de 2003 a 2014, pelo IHH. 

Mendes (2009) adiciona que a desconcentração da indústria nacional para além do centro-sul 

e Bahia se deu em função de elementos conjuntos: I -  a projeção de deseconomias de aglomeração 

em São Paulo, por problemas como alta de preços de consumo popular e dos aluguéis, gerando 

expulsão de empreendimentos para as proximidades de focos de mão de obra barata (possibilitados 

pelo aumento populacional dessas  regiões), proximidades de suas matérias-primas e proximidades 

de focos de demanda (esses dois últimos de forma a reduzir os custos de transporte e estocagem); II 

– o direcionamento político para tal desconcentração, com incentivos de natureza fiscal para as 

regiões Norte e Nordeste; e III – a ampliação da fronteira agrícola e mineral para estados como 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ainda assim, tal desconcentração esteve circunscrita em maior 

importância ao seu eixo de propagação, indo da região central de Minas Gerais até o nordeste do Rio 

Grande do Sul. 

A concentração não especializada pode ser considerada como decorrente de 

“desindustrialização negativa”, mesmo que as atividades privilegiadas por ela no comércio mundial 

guardem ganhos de produtividade acima da média das demais atividades em certo país ou região. Por 

sua vez, a concentração especializada, com o aumento da participação dos produtos de maior 

conteúdo tecnológico e maior valor adicionado nas exportações, é considerada como efeito de 

“desindustrialização positiva” conforme argumentam Oreiro e Feijó (2010). Esse tipo de 

desindustrialização, por sua vez, não se apresenta no Brasil. 

A importância do setor industrial para a economia é assim posta: 

[...]ela é a fonte de retornos crescentes de escala (indispensável para a sustentação do 

crescimento no longo-prazo), é a fonte e/ou a principal difusora do progresso tecnológico e 

permite o relaxamento da restrição externa ao crescimento de longo prazo. Nesse contexto, a 

desindustrialização é um fenômeno que tem impacto negativo sobre o potencial de 

crescimento de longo-prazo, pois reduz a geração de retornos crescentes, diminui o ritmo de 

                                                           
41Como Monteiro e Lima (2014) apontam, tal desconcentração se deu basicamente na indústria tradicional, menos 

intensiva em tecnologia. 
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progresso técnico e aumenta a restrição externa ao crescimento (OREIRO; FEIJÓ, 2010, p. 

224). 

Empiricamente, tal relação de importância encontra-se complementada por Vieira, Haddad e 

Azzoni (2014), que encontraram um impacto entre 1,47% e 3,58% ao ano no crescimento dos estados 

brasileiros para uma variação nos seus respectivos PIB’s industriais. 

De 1990 a 1995 o Brasil cruzou uma abertura comercial (redução de tarifas sobre importados) 

que ganhou destaque no Governo Collor, só amenizada com a ascensão de Itamar Franco a 

presidência. É nesse contexto que a soma das importações brasileiras duplica em termos monetários 

(US$), com o interessante aumento na importação de matérias-primas, bens de capital, bens de 

consumo e combustível, informando que houve uma reconversão da indústria nacional junto às 

práticas internacionais de produção, mas também com a ocorrência de fusões empresariais. 

De 1995 a 1998 o país vivencia situação também imprópria para a produção voltada ao 

exterior, com estabilidade monetária (lembrando que em ambiente de redução de tarifas externas) e 

desequilíbrios no balanço de pagamentos, por causa de desvalorização da taxa de câmbio, e fiscal, 

com o déficit público nominal em 7% do PIB. O nível de importações em 1997 chegou em 59,75 

bilhões (US$) crescentes até a crise de energia brasileira e se chocou com o arrefecimento da 

economia mundial e com a crise argentina, ou seja, com a retração das exportações brasileiras, 

intensificando possíveis pressões cambiais (MENDES, 2009). 

A desindustrialização se apresenta no Brasil em vista do fato de que o produto industrial 

passou de 25% do PIB em 1985 para 15% do PIB em 2011, conforme apontam Bonelli, Pessoa e 

Matos, (2013)42. Ao estagnar num patamar de baixo teor de inovação de processos, a produção 

brasileira não adentrou nos setores de ponta do novo paradigma tecnológico. O que gerou um mercado 

gradativamente desnacionalizado, tanto nos produtos finais, quanto nos intermediários, além de 

formar campos de atração de capitais nacionais naqueles setores mais intensivos em recursos naturais, 

que geram pouca absorção de mão-de-obra e que se beneficiam de isenções tributárias e de políticas 

de financiamento.   

As causas dessa desindustrialização no Brasil para Bonelli, Pessoa e Matos, (2013)são, na 

maioria: I – A reestruturação cíclica com desaquecimento da indústria mundial posterior a crise de 

2008; II – A integração ao comércio internacional de economias de baixo custo de mão-de-obra, mas 

de alto poder de penetração em mercados competitivos e não competitivos, a chinesa e a indiana, 

                                                           
42As mudanças de metodologia do Sistema Nacional de Cotas de 1989 e 1990, e de 1994 e 1995, foram consideradas 

pelos autores. 
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especialmente; III – A mudança no padrão de consumo e oferta das economias, cada vez mais 

centradas na área de serviços; e IV – A valorização nominal da moeda doméstica frente à moeda 

internacional derivada da alteração dos termos de troca43 do comércio pelos produtos alimentícios e 

minerais do Brasil, condição rotulada de “Doença Holandesa”44 (BONELL; PESSOA; MATOS, 

2013). 

O item primeiro, reordenação produtiva no pós-crise de 2008, trouxe uma perplexidade 

conceitual na execução da política econômica do Brasil de 2010 em diante. Logo, para uma ampliação 

contra cíclica da demanda agregada com foco no estímulo industrial – utilizando-se do aumento dos 

gastos governamentais, da diminuição da arrecadação tributária, da queda na taxa básica de juros e 

da ampliação da oferta de crédito na economia – esbarrou-se numa economia em proximidade ao 

pleno emprego, de modo que tal movimento, ao invés de reduzir o custo da capitalização de 

empreendimentos, provocou um aumento do custo real do trabalho acima de sua produtividade média, 

estimulando um setor que comporta maior elasticidade em sua oferta para variação na demanda 

agregada, quando influenciada pelo Governo, que é o setor de serviços (PASTORE; GAZZANO; 

PINOTTI, 2013).  

Desse modo o viés keynesiano do Governo para combater os efeitos retardatários da crise de 

2008 abriu hostilidades para a indústria nacional por dois caminhos, um pelo lado da oferta, com a já 

mencionada elevação do salário real, e o outro pelo lado da demanda, dado que o aumento da demanda 

agregada foi atendido pelo aumento do consumo de bens e serviços importados (PASTORE; 

GAZZANO; PINOTTI, 2013). 

Os itens II, acirramento da competição internacional, e IV, desvalorização da taxa de câmbio, 

derivam do crescimento das economias de mercado dos países de renda baixa e/ou média do leste 

asiático. De modo que, na medida em que tais economias ganharam cada vez mais volume e 

adensamento industrial já no final do século XX, suas presenças no mundo passaram a confrontar as 

estruturas produtivas consolidadas das economias do ocidente, embora incipientes em alguns casos, 

como o brasileiro. E ainda, houve um aumento de demanda que resultou elevações nos preços 

internacionais das commodities brasileiras, favorecendo a redução do preço relativo da moeda externa 

(PASTORE; GAZZANO; PINOTTI,2013). 

                                                           
43Uma crítica associada a essa visão afirma que os termos de troca possuem tendências ondulares. Crescem num período 

e decrescem noutro, portanto, favorecendo as economias periféricas também de forma cíclica. Ver Souza (2008). 
44Expressão usada ao se referir à decadência da indústria por causa de valorização das receitas de exportação de 

commodities, como houvera ocorrido na Holanda com o boom do gás natural em 1960 (GALA, 2016).  
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O item III, intensificação dos serviços na economia, reflete uma constatação de que, com o 

aumento da produtividade global de uma economia, a elasticidade renda da demanda por produtos 

industriais tende a ser negativa, e para tanto, aumentos na renda global passam a ser supridos por 

serviços, ao mesmo tempo em que é intensificada a sua diversificação, diminuindo assim a 

participação relativa da indústria no produto global (BONELLI; PESSOA; MATOS, 2013). 

Estes fatores limitadores do desenvolvimento industrial brasileiro, ao todo, remanescem 

coerentes com a visão asseverada por Furtado (1974). Em sua conclusão, o capitalismo não age em 

favor da melhoria da dignidade do viver humano nos países dependentes, pois neles existem estímulos 

de maior monta para a integração econômica subalterna com as economias avançadas, de que 

estímulos para a integração econômica de seus próprios territórios, tal a ocorrer via força do que o 

referido autor nominou de “efeito demonstração”, compreendido como translado cultural de 

necessidades de consumo de forma a política e provocadora de inanição macro sistêmica. Ainda 

assim, tal efeito seria um estimulador da inovação de processos, necessária para a taxa de exploração 

que supre o consumo mimetizado de importados, mas que suprime o potencial da inovação de 

produtos45. 

A escola da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento (FVG-SP), segundo Pereira e 

Cario (2017), considera que o baixo potencial da indústria brasileira decorre da política de 

crescimento com poupança externa, que se desdobra em déficits na conta corrente, apreciação 

cambial46e endividamento externo (BRESSER-PEREIRA, 2013). Além disso, o debate promovido 

por essa escola converge sobre a reprimarização da pauta exportadora via Doença Holandesa.  

A doença holandesa é um fenômeno decorrente da existência de recursos naturais abundantes 

que geram vantagens comparativas ao país que os possui e, segundo os mecanismos de 

mercado, podem levá-lo a se especializar na produção destes bens e não se industrializar ou 

terminar se desindustrializando, o que inibiria o processo de desenvolvimento econômico. 

(BRESSER-PEREIRA; MARCONI, 2008, p. 7). 

Essa linha de pensamento afirma que, mesmo possuindo alto nível de diversidade na produção 

de suas commodities, o Brasil segue em posição vulnerável quanto ao equilíbrio cambial, pois abriu 

mão das suas restrições tarifárias, alfandegárias e cambiais aos produtos primários exportados e aos 

                                                           
45 Inovação de produtos aqui se refere a de ação criativa própria, isto é, ainda remanesce a possibilidade de inovação de 

produtos por assimilação. 
46Apreciação cambial, quando se refere à valorização da taxa de câmbio, significa redução do poder internacional de 

compra da moeda nacional, que, quando abrupta, provoca pressões inflacionárias internas. E quando ela se refere ao 

aumento do poder de compra da moeda local por aporte insustentável de moeda estrangeira, significa a postergação do 

efeito anterior, porém agravado pelo aumento das importações. O uso vulgar da expressão por vezes confunde a sua 

substância conceitual. 
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manufaturados importados, que até 1990 amparavam os efeitos danosos da Doença Holandesa sobre 

a indústria nacional. Tal vulnerabilidade é setorial, entretanto. Com déficits comerciais crescentes nos 

setores industriais e superávits comerciais crescentes nos setores não industriais, que somente no todo 

provocam desvalorização na taxa de câmbio (BRESSER-PEREIRA; MARCONI, 2008). A 

desvalorização da taxa de câmbio, ocorre ao mesmo tempo da valorização da taxa de câmbio 

industrial, o que, no limite, reduz o acesso à realização do capital produtivo brasileiro e desloca a 

demanda interna para a sustentação da produção industrial externa, inibindo, assim, a maturação da 

produção na diversidade e no volume de acumulação necessário, inclusive, para a estabilização 

nivelada de uma taxa de câmbio industrial. 

Pereira e Cario (2017) apresentam que economistas da PUC-RJ/ Casa das Garças abordam o 

debate sobre Doença Holandesa como infértil, à luz do fato de que os produtos agropecuários 

brasileiros são altamente dotados de produtividade e absorção tecnológica, podendo usufruir de 

preços maiores do que os preços dos manufaturados e numa planta de produção agropastoril 

suficientemente diversificada, para qualquer nível de penetração comercial em que se encontre a 

indústria e a natureza do consumo industrial brasileiro. 

Observa-se que, quando desagregada, a indústria brasileira obteve ganhos relativos em quatro 

subsetores, entre 1995-1996 e 2010-2011.  

Mas isso não é verdadeiro quando a comparação é feita em relação ao PIB. Nesse caso, a 

única atividade que conseguiu aumento de participação foi a indústria de outros 

equipamentos de transportes, que inclui com destaque a fabricação de aeronaves. Todas as 

demais, inclusive a automobilística, que tão bom desempenho teve no período analisado, 

perderam peso na economia (BONELLI; PESSOA; MATOS, 2013, p. 10). 

 

3.  METODOLOGIA E BASE DE DADOS 

 

Este trabalho compreende uma pesquisa básica pura de cunho eminentemente teórico, sobre 

curvas de concentração setorial, apresentadas nos trabalhos de Imbs e Wacziarg (2003) e Carvalho e 

Kupfer (2007, 2011). Portanto, não se pretende que este estudo proponha ou gere qualquer 

interferência da análise perante o fato, tampouco possuir pretensões orientativas quanto ao uso futuro 

de seus resultados teóricos e empíricos. 

A abordagem que se seguiu foi a de tipo quantitativa ao traçar de curvas de concentração e 

sobre elas fazer uso do método dedutivo para geração de confirmações generalizantes. Alguns 

pressupostos subjetivos tiveram de ser avaliados de forma a trazer ramificações de compreensão dos 
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fenômenos. Ao cabo, esta é uma pesquisa de natureza quali-quantitativa do tipo descritiva. A mesma 

está construída como documental em seus procedimentos, pois utiliza dados sem anterior tratamento 

analítico, além de também ser fundamentada em base bibliográfica. 

Para todos os efeitos, a análise dos dados empreendida está baseada em indexação prévia feita 

pelos órgãos de pesquisas consultados. A análise de dados, para fins de estabelecer curvas de 

concentração, foi feita de forma inspirada aos procedimentos levados ao cabo nos trabalhos de 

Carvalho e Kupfer (2007) e Imbs e Wacziarg (2003). Contudo, este trabalho considerou um modelo 

de estimação paramétrico, isto é, tomou previamente os coeficientes funcionais das curvas de 

concentração como pertencentes de uma função quadrática côncava para cima (em forma de ‘U’), 

para a posteriori serem submetidos a testes de relevância estatística. O índice de concentração 

utilizado foi o coeficiente de Gini-Hirschman (GH), que é uma normalização do índice de Herfindhal-

Hirschman (IHH) com intervalo arbitrado pelo pesquisador. A alteração do GH foi comparada com 

a variação da renda per capita domiciliar estadual e disposta em gráficos de dispersão. 

O índice GH confere que: 

 𝐺𝐻𝐽 = 100 ∙  𝐼𝐻𝐻
1

2⁄ = (∑  (𝑋𝑖𝑗/𝑋𝑗
𝑛
𝑖=1 )²)

1
2⁄  

, onde 𝑋𝑖𝑗é o valor adicionado/emprego do i-ésimo setor produtivo do estado; 𝑋𝑗 é o valor 

adicionado/emprego total do estado je n é o número de setores da estrutura produtiva. 

Os dados sobre Valor Adicionado Bruto (VAB) dos estados foram extraídos dos dados anuais 

sobre as Contas Regionais, obtidas no sítio do IBGE, entre 2002 – 2015. Como proxy para a renda 

per capita foi utilizada a renda domiciliar per capita, obtida a partir da PNAD Contínua-IBGE, que 

vai de 1996 a 2014. O VTI dos estados foi obtido a partir da PIA do IBGE de 1996 a 2016.Além da 

construção dos indicadores de concentração e análise descritiva dos dados, foram utilizados modelos 

de regressão para dados em painel, como também sugerido por Imbs e Wacziarg (2003). Nesse 

sentindo, foram estimadas equações de regressão para dados em painel com a seguinte forma 

funcional: 

𝐶𝑖𝑡 = 𝛼1𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡
2 + 𝛃′𝐗𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

A variável 𝐶𝑖𝑡 denota o índice de concentração, mensurado pelo GH ou IHH, do i-ésimo estado 

no período t; 𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 denota a renda per capita do estado i no período t; 𝐗𝑖𝑡 é um vetor de variáveis de 
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controle. Os termos 𝑣𝑖 e 𝜀𝑖𝑡 são, respectivamente, o termo de efeito fixo e o erro aleatório da regressão. 

Na equação acima, observa-se a relação quadrática entre 𝐶𝑖𝑡 e 𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Resultados para o Brasil como um todo 

 

O Brasil de 1976 a 2014 demonstrou uma trajetória crescente na sua renda domiciliar per 

capita. É destacável que após o ano de 1992 essa série passa por três momentos de evolução que 

destoam da instabilidade do período precedente. I - Elevação vertiginosa que vai de 1992 a 1995, 

transcorrendo a fase de consolidação do Plano Real. II - Os dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso como presidente da República, com estabilidade de renda, a pesar da ligeira queda no início 

do segundo mandato. III - De 2003 a 2014 com a maior variação absoluta do dado, chegando ao seu 

ápice de R$ 1.152,24 em 2014. De 1996 a 2018, sem a disposição do IHH e do GH pareados com a 

renda, observa-se uma tendência de ‘U’ para os dois. 

Nota-se aqui que o modelo de curvas de concentração oferece dificuldade em atribuir, e daí 

estimar, a interdependência entre suas variáveis. Não só pela não excludência de variáveis 

estocásticas e de grande relevância, como os choques de preços de combustíveis e energia, mas pela 

ambiguidade que cada uma apresenta. Para o Brasil, há um comportamento médio de correlação direta 

entre renda e concentração setorial. O crescimento da renda acompanha o aumento do índice de 

concentração e a estabilidade de renda acompanha a diversificações, ao menos de 1996 a 2014. 

Portanto, desconsiderando excepcionalidades, o impulso competitivo entre os setores como agente da 

diversificação vem da manutenção do nível de renda. E o aumento do nível de renda está em 

reciprocidade com a prevalência de poucos setores no produto total no Brasil. Isto revela que ganhos 

de renda no Brasil são captados de forma desigual por sua estrutura de oferta, e, extrapolando, que 

há, ou retardo, ou bloqueio da produtividade geral entre os setores. 

No mesmo período o setor de serviços tem um ganho consistente de participação no valor 

adicionado bruto total, a ratificar, até este ponto, que a economia brasileira esteve em processo de 

substituição de preferências que privilegiou os valores de uso não materiais na medida em que crescia 

sua renda. 
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A hipótese de desindustrialização, convencionalmente observa retardos e bloqueios no setor 

industrial pela intensa perda relativa de sua participação no PIB, que não é confirmada para o Brasil 

como um todo até o ano de 2011. A partir de então, a indústria total decaí em cerca de seis pontos 

percentuais em média decorridos em cinco anos, até obter uma retomada leve e constante em 2017 e 

2018. A indústria de transformação é a maior responsável por essa queda, chegando a compor pouco 

mais de 12% do PIB em 2017, quando houvera tido quase 18% em 2004. 

 

3.2 Resultados para os estados  

 

Para as curvas de concentração dos estados, a estimação dos coeficientes das regressões em 

painel demonstrou significância estatística para todos os parâmetros encontrados, nos dois modelos 

estimados (GH e IHH). Logo, houve comprovação empírica de curvas em ‘U’ na relação entre 

concentração/diversificação x renda, tal como encontrada por Imbs e Wacziarg (2003), para os 

estados brasileiros de 1996 a 2014.  

Tabela 1 - Resultados da estimação dos modelos 

 Gini-Hirschmann Hirschmann-Herfindahl 
INC -0,0003071*** -0,0002798*** 
 (0,0001159) (0,0001136) 
INC² 0,0000000981* 0,0000000867* 
 (0,0000000593) (0,0000000537) 

INTERCEPTO 0,618024*** 0,373044*** 
 (0,0563083) (0,05875) 
   

Ponto de Mínimo (R$)  1.565,24 1.613,61 

Observações 519 519 

Cross-sections 27 27 
2

withinR  0,0836 0,0740 

2

betweenR  0,0871 0,0749 

2

overallR  0,0855 0,0739 

Estatística do Teste de Wald ( 2
 ) 11,46 8,92 

Valor p 0,0033 0,0115 

Teste de Hausman 0,08 0,11 

Valor p do teste de Hausman 0,9598 0,9484 

Fonte: Elaboração Própria. Observações: 1) Erros padrão em parêntesis robustos a heterocedasticidade e 

correlação serial; 2) * significância a 10%; ** significância a 5%; *** significância a 1%.  

Os pontos de mínimo de cada regressão, os vértices das funções, compreendem os pontos de 

inflexão médios para os estados, isto é, o nível de renda aproximado em que a estrutura industrial do 

conjunto dos estados passou do processo de diversificação para o de concentração. 
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A Tabela 2 reúne os níveis de renda dos anos em que cada estado demonstrou seu respectivo 

ponto de mínimo do índice GH. 

Tabela 2 - Renda anual referente aos pontos de mínimo do GH de cada estado      

UF Renda anual 
Mínimo do 

GH 
Ano UF Renda anual 

Mínimo do 

GH 
Ano 

AC 631,91163 0.43206 2007 PB 399,21989 0.35638 1996 

AL 362,82472 0.53801 1999 PE 660,38578 0.310386 2012 

AM 527,51425 0.329761 2007 PI 669,83568 0.376414 2012 

AP 574,618 0.27542 2008 PR 760,80415 0.315084 2000 

BA 665,73072 0.337384 2012 RJ 972,65972 0.292138 2000 

CE 691,11356 0.328542 2014 RN 793,96369 0.354059 2013 

DF 2279,6969 0.395154 2014 RO 588,84866 0.547087 2004 

ES 886,45764 0.360786 2009 RR 837,24636 0.379637 2013 

GO 859,90231 0.43674 2008 RS 986,94016 0.274251 2007 

MA 458,14464 0.2798 2011 SC 1218,128 0.272986 2009 

MG 628,06372 0.307799 1998 SE 550,78158 0.194846 2007 

MS 1000,6756 0.439412 2010 SP 1497,7647 0.271122 2014 

MT 659,08343 0.531251 2000 TO 725,99093 0.443944 2011 

PA 599,44019 0.081133 2011  -  -  -  - 

Fonte: Elaboração Própria. 
Notas: *As rendas dos anos 2000 e 2010 são médias aritméticas dos anos imediatamente vizinhos. 

Ao tomar o GH de cada estado dessa forma, ou seja, isoladamente, é observável um padrão 

modal para o ponto de mínimo dos estados de R$ 650,00. Considerando o arredondamento feito, 

foram seis unidades federativas que demonstraram ter esse ponto de mínimo do GH. Entretanto, não 

pode ser considerado que esses pontos de mínimo se apresentem como pontos de inflexão, pois, para 

alguns estados, a construção dos gráficos de dispersão, mostrados a seguir, não revelou a curvatura 

esperada. Isto significa que alguns estados demonstraram comportamento incompleto da tendência 

em ‘U’ no período investigado. São Paulo, por exemplo, tem seu ponto de mínimo do GH ao final da 

série de renda, no ano de 2014, logo, este ponto não caracteriza inflexão do processo de diversificação 

para o de concentração setorial.     

Se desconsiderarmos tal compatibilidade, os pontos de mínimo em menores níveis de renda 

(de Alagoas, Amazonas, Maranhão, Paraíba e Sergipe), já indicam a ocorrência de concentração 

precoce naqueles estados onde a concentração setorial ganhou relevância gráfica, e quando não, a sua 

possibilidade de ocorrência, dado o reduzido nível de renda destes estados em relação aos demais. 
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Consequentemente, é de se supor que lhes falte suporte de renda cabível para níveis altos de 

especialização concentradora, caso ingressem com maior intensidade por essa via.  

É preciso colocar que a análise acima considera círculos internos de geração e realização de 

valor, a guardar coerência somente na análise entre regiões políticas de moedas diferentes. No caso 

das zonas produtivas diferentes e de mesmo equivalente de troca, dos países de dimensão continental, 

o que procede é a existência de uma estrutura concentrada com baixos níveis de renda local podendo 

destinar sua produção para as outras de maior renda e com isso galgar altos níveis de retenção de 

poupança para posteriores investimentos. Entre estados de uma mesma nação não há restrição de 

demanda local tal como para países, logo, para determinar se tais estados passaram, ou irão passar, 

de fato por uma concentração precoce mais regressiva ou mais dinâmica, em termos de produtividade, 

é preciso olhar mais detidamente os seus níveis de renda e o fluxo nacional de demanda. 

Os estados com maiores níveis de renda em pontos mínimos observados foram, em ordem 

decrescente: o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Destes 

estados, São Paulo e o Distrito Federal não demonstraram pontos de inflexão de fato, pois seus pontos 

mínimos estão no ano final de suas respectivas curvas de concentração. 

Contudo, a estimação do coeficiente que é elevado ao quadrado para o conjunto dos estados, 

denota que ele é positivo e isso aponta para uma tendência geral de concavidade para os estados, a 

despeito decurvas individuais incompletas. Isto implica que os pontos de mínimo encontrados para o 

GH (de R$ 1.565,24) e para o IHH (de R$ 1.613,61) são os vértices das curvas de concentração para 

o Brasil construídas a partir da estrutura de seus estados.  
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Gráficos de dispersão – Curvas de concentração (GH x renda domiciliar per capita) dos 

estados brasileiros de 1996 a 2016 
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE e PIA/IBGE. 

Notas: 

* O cálculo do índice de concentração foi baseado no VTI das empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas de 

cada estado, segundo as divisões e os grupos de atividades (CNAE 2.0). 

** A série de renda utilizada abrange somente até o ano de 2014. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Este trabalho estudou o comportamento das curvas de concentração setorial do VTI dos 

estados brasileiros de 1995 a 2017, no intuito de verificar a ocorrência de curvas em forma de ‘U’, 

como as encontradas nesses trabalhos. Ao cabo da investigação empírica notou-se paridade das 

relações entre concentração setorial e renda para alguns dos estados brasileiros, portanto, também 

para o Brasil. Estados como Alagoas, Amazonas, Maranhão, Paraíba e Sergipe demonstraram pontos 

de mínimo do índice GH em níveis de renda menores da moda do grupo de estados, revelando a 

possibilidade de ocorrência de concentração precoce nesses estados entre os anos analisados.  

Por outro lado, foi constatado na maioria dos estados do Sudeste e Sul uma tendência de 

concentração setorial partindo de altos níveis de renda, em comparação aos demais estados, sendo o 

estado do Rio Grande do Sul aquele que demonstrou a maior guinada rumo a concentração dentre 

todos, e isto partindo de uma das maiores rendas observadas.  

É encontrado também certa heterogeneidade nos pontos de inflexão dos estados brasileiros, 

assim como também no próprio nível de concentração/diversificação. Contudo, os estados como 

Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e outros, por exemplo, 

demonstram ser mais diversificados, enquanto que a maior parte dos demais guarda alta concentração 

setorial, dando a entender que aqueles estados de maior renda são também aqueles de estrutura 

industrial mais diversificada no Brasil, a despeito de suas oscilações em direção a concentração deste 

mesmo setor. Isto é sintomático, e revela que a tese das vantagens comparativas não é aplicável nos 

estados brasileiros como elemento propulsor do crescimento econômico. 

A abertura comercial é dual, nesse aspecto. Ela pode ter exercido influência na integralização 

tecnológica dos processos de produção pelo capital nacional ou pela integralização de bens e serviços 

finais. Por isso, nos casos de escassez de poupança (por causa de déficits em conta corrente, por 

exemplo) a assimilação de bens intermediários ou finais não houvera sido feita após uma baixa de 

tarifas externas, o que agiu em prol da desnacionalização completa da oferta interna. E nesses casos 

a dualidade da liberalização comercial se expôs, ora erguendo estruturas diversificadas, ora estruturas 

concentradas. 

Podemos assumir que a tendência de concentração do VTI nos estados brasileiros, que se deu 

em ambiente de retração do valor industrial no PIB e aumento da participação do setor de serviços, 

pode ser decorrente de variações pequenas ou negativas na demanda agregada do setor industrial. 

Portanto, as condições que baseiam a diversificação do setor terciário, como a expulsão de mão de 
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obra do trabalho agrícola e fabril em direção às cidades, foram bloqueadas pela menor produtividade 

do setor secundário (BOTELHO; SOUZA; AVELLAR, 2016). O mesmo tende a refluirpara os 

setores industriais, entretanto, pois a maior parte de seu valor adicionado é formado ou alterado 

positivamente pelo setor de serviços. Todavia, o avanço deste último setor explica-se por ele ser o 

mais dinâmico em altos níveis de renda.  

A constatação de Mendes (2009), de que estruturas diversificadas geram maiores ganhos de 

renda, acentua que a barreira mais grave dos estados mais pobres seja mesmo a retração de renda para 

fins de acúmulo de poupança, necessária para avanços rápidos, mas que perpetua a estrutura 

concentrada de produção. 
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RESUMO 

O setor varejista passou por inúmeras e importantes mudanças nas últimas décadas, com destaques para o uso 

de novas tecnologias, em que a informatização e a internet se tornaram ferramentas indispensáveis para a 

organização empresarial. Já o processo de reestruturação produtiva exigiu a adoção de novos processos e 

estratégias para sobrevivência e expansão num cenário de competição cada vez mais acirrado. A pesquisa 

tratou do caso da empresa DoDia Supermercados, com sede e maior atuação em Catolé do Rocha/PB, tendo 

como objetivo identificar as estratégias de expansão utilizadas pela empresa DoDia Supermercados de Catolé 

do Rocha/PB. Sabe-se que as empresas utilizam estratégias, até mesmo quando não são formalizadas em 

planos, e buscam melhorias organizacionais constantemente, tendo em conta as necessidades de sobrevivência 

e expansão em mercados cada vez mais competitivos. Foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos: entrevistas, aplicação de questionários e observação direta. Verificou-se que a empresa 

ampliou o número de unidades na cidade de Catolé do Rocha/PB, verticalizou a operação e passou a vender 

no atacado, inclusive fornecendo para concorrentes locais de menor porte, também abriu unidades em outras 

cidades (Patu/RN e Brejo do Cruz/PB) e já passou a atuar na comercialização de combustíveis através de 

sociedade com empresa do segmento em Catolé do Rocha/PB. 

 

Palavras-chave: Comércio; Estratégia empresarial; Supermercado.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O moderno sistema produtor de mercadorias requer uma ampla rede de logística para que as 

mercadorias cheguem o mais rapidamente possível aos consumidores finais, demandando-se 

significativos investimentos em infraestrutura de transportes, comunicação e mobilidade urbana. 

A necessidade do segmento de transportes para viabilizar o tráfego das mercadorias, através 

de rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias, é crescente, especialmente, porque os produtos são 

transportados para quase todas as áreas do planeta. À medida que o comércio se expandia também se 

ampliava a rede de comunicação, bastando considerar as construções das ferrovias no século XIX e 

início do século XX sempre acompanhadas das linhas telegráficas. 



 

  215  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

A extraordinária expansão observada pós Segunda Guerra Mundial no segmento das 

comunicações, principalmente a partir da telefonia móvel e da internet, ampliou substancialmente o 

alcance do marketing47 e, consequentemente, impactou a comercialização das mercadorias e serviços. 

Também intensificou a concorrência, sobretudo entre os grandes grupos que já detinham boa parte 

do mercado de vendas do varejo convencional, em virtude da crescente utilização da internet para 

aquisição de mercadorias. 

O desenvolvimento dos segmentos de transportes e comunicações foi acompanhado pela 

necessidade crescente de investimentos em mobilidade urbana, tendo em vista o adensamento 

demográfico em algumas áreas, como as diversas Regiões Metropolitanas que foram se consolidando 

no último quarto do século XX no Brasil, com destaques para o que ocorreu em São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

À medida que o Brasil se tornava mais urbano cresciam as oportunidades para expansão do 

comércio varejista, sendo a construção de hipermercados, a partir da década de 1980, o caminho 

preferencial adotado pelos grandes grupos econômicos para ampliar a participação no mercado. As 

imensas lojas não eliminaram o modelo convencional de supermercados e nem as chamadas 

mercearias focadas no atendimento de nichos de mercado (como a comercialização de produtos 

orgânicos) e/ou para os consumidores da vizinhança. 

Evidencia-se que o setor varejista passou por inúmeras e importantes mudanças nas últimas 

décadas, com destaques para o uso de novas tecnologias, em que a informatização e a internet se 

tornaram ferramentas indispensáveis para a organização empresarial, e o processo de reestruturação 

produtiva e suas implicações sobre os diversos setores empresariais, exigindo-se a adoção de novos 

processos e estratégias para sobrevivência e expansão num cenário de competição cada vez mais 

acirrado, além das adequações requeridas pelas alterações conjunturais da economia. 

Enquanto as estratégias do segmento de supermercados permitiram a acomodação entre os 

principais grupos nas grandes e médias cidades do país, tem-se o predomínio de pequenos e médios 

empreendimentos no interior do país. Destacando-se, mais recentemente, a formação de redes 

regionais, em que proprietários individuais de uma ou poucas lojas se reúnem para fazer aquisições 

das mercadorias, ampliando o poder de barganha, e estabelecer estratégias de marketing em conjunto, 

portanto, reduzindo-se os custos em relação às propagandas. 

                                                           
47 "[...] marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da 

criação, da oferta e da livre troca de produtos de valor entre si" (KOTLER; KELLER, 2010, p. 4). 
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Considerando a relevância de tais mudanças e observando a realidade existente em Catolé do 

Rocha/PB, com destaque para o crescimento da empresa DoDia Supermercados, ampliou-se o 

interesse pela temática da organização e estratégias de expansão empresarial. A pesquisa tratou do 

caso da empresa DoDia Supermercados, com sede e maior atuação em Catolé do Rocha/PB, tendo 

como objetivo identificar as estratégias de expansão utilizadas pela empresa DoDia Supermercados 

de Catolé do Rocha/PB. 

Foram adotados os seguintes procedimentos metodológicos: entrevistas, aplicação de 

questionários e observação direta. Sabe-se que as empresas utilizam estratégias, até mesmo quando 

não são formalizadas em planos, e buscam melhorias organizacionais constantemente, tendo em conta 

as necessidades de sobrevivência e expansão em mercados cada vez mais competitivos. Tais 

movimentações estratégicas também ocorrem entre os empreendedores que atuam em mercados 

regionais e esta pesquisa tem como foco a empresa DoDia Supermercados de Catolé do Rocha/PB. 

 

2 TIPOLOGIA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), pode-se 

mencionar que as empresas são classificadas em diferentes tipos, como: Microempreendedor 

Individual, Empresário Individual, EIRELI, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, Cooperativa, 

Consórcio, Grupo de Sociedade, Sociedade em nome coletivo, Sociedade em comandita simples e 

Sociedade em comandita por ações (SEBRAE, 2017). 

Os diferentes enquadramentos permitem que os empreendedores possam buscar a 

formalização de seus negócios da forma mais adequada, inclusive optando por diferentes 

possibilidades de incidências tributárias e exigências burocráticas distintas. 

A empresa DoDia Supermercados se enquadra no tipo Sociedade Limitada, com 

responsabilidades financeiras e administrativas estabelecidas no contrato social, em que cada um dos 

proprietários tem uma responsabilidade compatível com a participação (cotas) que detém no capital. 

O registro na Junta Comercial/PB indica que a empresa tem atuação no comércio de mercadorias em 

geral, com incidência tributária pelo lucro real, contando com dois sócios na época em que foi 

realizada a pesquisa. 

A partir da caracterização preliminar da empresa, passa-se a apresentação de alguns elementos 

sobre a atuação dos gestores. Em pesquisa realizada no buscador do Google com a palavra 
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“estratégia” obteve-se 43.400.000 resultados, quando a busca foi pela expressão “gestão estratégica 

de negócios” foram 16.700.000 resultados e com “estratégia empresarial”, obteve-se, 

aproximadamente 14.000.000 de resultados. Utilizando-se os mesmos termos no Google Acadêmico 

foram verificados os seguintes números para o período de 1990 a 2018, sem a inclusão de patentes: 

palavra “estratégia” obteve-se, aproximadamente, 180.000 resultados, expressão “gestão estratégica 

de negócios” foram 32.000 resultados e a busca por “estratégia empresarial” resultou em, 

aproximadamente, 33.700 indicações. 

São números bem expressivos, mas é evidente que o expediente utilizado não pode ser 

extrapolado para além do que indica: um significativo número de ocorrências. Bertero, Vasconcelos 

e Blinder (2003, p. 60) realizaram uma revisão sistemática acerca da produção cientifica brasileira, 

período entre 1991 e 2002, sobre “estratégia empresarial” no Brasil, e constataram, dentre outras 

coisa:  

[...] que a área é mundialmente nova [década de 1970] e, no Brasil, novíssima 

[década de 1990], o que se manifesta na existência de poucos autores que tenham 

uma tradição de exercício profissional em Estratégia. A maioria é oriunda do 

universo de organizações e secundariamente de marketing e finanças. 

Os autores também mencionaram que a ideia de “estratégia empresarial”, na maioria dos 

trabalhos e autores consultados para a pesquisa, tinha como 

[...] predomínio da concepção de Estratégia enquanto ‘posicionamento’ 

(positioning). Há aqui um conjunto de fatores convergentes que podem explicar o 

fato: o indiscutível impacto de Michael Porter como autor que influenciou a área a 

partir dos anos 1980; o fato de que a própria natureza da Estratégia enquanto 

‘positioning’ favorece sua adoção, pois oferece simultaneamente referencial teórico, 

procedimentos de análise e instrumentos de trabalho para o gestor; trata-se, afinal, 

de uma teoria que também contém e conduz a uma prática; e pode-se dizer que as 

demais perspectivas da Estratégia são complementares e raramente referidas na 

produção científica analisada (BERTERO, VASCONCELOS & BLINDER, 2003, 

p. 60-1). 

Embora Bertero, Vasconcelos e Blinder (2003) tenham apontado um número ainda restrito de 

produção científica e de autores que publicavam sobre o assunto já indicavam a perspectiva que a 

produção e o número de interessados cresceriam com o passar do tempo, tendo em conta a pressão 

exercida para o aumento do número de publicações. 

Em linhas gerais, a utilização inicial do termo “estratégia” é associada ao ambiente militar, 

posteriormente, passou a ser adotado em diversas áreas do conhecimento. Quando aplicada ao aspecto 

da gestão empresarial, tem-se que: “[...] Em termos empresariais, podemos definir a estratégia como 

a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global visando atingir os objetivos no longo 
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prazo” (CHIAVENATO, 2003, p. 234). Originariamente remete a elaboração de um plano, sendo 

perceptível que é um ato deliberado, ou seja, identifica-se uma situação concreta que se pretende 

alterar, elaborando-se uma estratégia para se alcançar uma posição diferente no futuro. 

Referindo ainda o trabalho de Bertero, Vasconcelos e Blinder (2003), observa-se adoção da 

concepção de estratégia como “posicionamento” em que que o gestor dispõe de ferramentas para 

analisar a situação em que se encontra e os caminhos para alcançar uma posição mais satisfatória para 

a empresa no futuro. 

Araújo et al. (2015, p. 9), baseando-se em Oliveira, Perez, Silva, (2005, p. 50) afirmam que: 

“Ao implementar uma estratégia, o acompanhamento de todas as suas fases, pelos diversos executivos 

da empresa, é de fundamental importância para os resultados que se pretende alcançar”. 

A direção da empresa estabelece o caminho a seguir e o objetivo que deseja alcançar, 

acompanhando e gerindo o processo e interferindo sempre que necessário para o realinhamento das 

ações quando quaisquer intercorrências ameaçarem a realização do objetivo. Recorrendo novamente 

a Araújo et al. (2015, p. 9): “A estratégia é a ação ou o caminho mais adequado a ser executado para 

alcançar, preferencialmente desafios e metas estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa 

perante seu ambiente”. Observa-se que se faz necessária a mobilização das forças (capital, pessoas, 

instrumentos) para a consecução do fim desejado, estabelecendo-se fases e acompanhando a execução 

e resultados. 

Camargos e Dias (2003, p. 32), apoiando-se em Wright, Kroll e Parnell (2000), afirmam que 

“[...] após a formulação da missão e dos objetivos, deve-se formular a estratégia da organização, que 

ocorre em três níveis: corporativo ou empresarial, de unidade de negócios e funcional [...]”. 

A empresa DoDia Supermercados apresenta como Missão, Visão e Valores:  

Missão: atender com excelência os clientes, proporcionando bem-estar em um 

ambiente agradável, oferecendo produtos e serviços de alta qualidade, variedade e 

preço baixo. 

Visão: expandir o negócio, ser referência no segmento supermercadista, priorizando 

sempre a qualidade nos produtos, e na prestação de serviço com excelência no 

atendimento ao cliente, conquistando a liderança sempre. 

Valores: acreditar em Deus, nas pessoas, no valor do trabalho e que o cliente é a 

razão do negócio (DODIA SUPERMERCADOS, 2018). 

 A Missão tem foco no atendimento aos consumidores e a Visão estabelecida tem como 

propósito buscar a liderança no segmento supermercadista e como a empresa é originada em Catolé 

do Rocha/PB passou a orientar sua para ação para conquistar a posição almejada. As empresas, nos 

diversos segmentos em que atuam, buscam ampliar suas participações nos mercados e fazem isso 
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através da expansão de suas atividades: abrem novas unidades, ampliam as existentes, compram 

concorrentes, investem em modernização para aumentar a produtividade, buscam a eficiência e a 

eficácia das operações, enfim, utilizam ações diferenciadas para alcançarem resultados cada vez mais 

satisfatórios. 

O segmento varejista, mesmo considerando a participação e controle significativo do mercado 

exercido por grandes redes, tem como característica a existência de significativa competição. 

Também por esse aspecto, mesmo quando se observa o segmento em cidades do interior do país, tem-

se diferenciadas estratégias de sobrevivência e/ou expansão adotada pelas empresas. 

 

3 EMPRESA DODIA SUPERMERCADOS DE CATOLÉ DO ROCHA/PB: HISTÓRIA E 

EXPANSÃO 

 

A empresa DoDia Supermercado tem um modelo de gestão familiar, com sede na cidade de 

Catolé do Rocha/PB, atuando na Paraíba e Rio Grande do Norte. Em agosto de 2008, o Supermercado 

DoDia abriu suas portas, localizado na Praça Sá Leitão no Centro de Catolé do Rocha/PB. Contava 

com o proprietário, Sr. Cláudio Alencar, seu irmão (Sr. Jefferson Alencar) e apenas um funcionário. 

Quando iniciou as operações o empreendimento recebeu a denominação de Mercadinho Ebenézer 3, 

uma vez que o Sr. Giovanni Alencar, irmão do proprietário Sr. Claudio Alencar, possuía duas lojas 

de supermercados na cidade, denominados de Mercadinho Ebenézer 1 e 2.  

Devido ao apoio do Sr. Giovanni Alencar para a abertura do novo empreendimento e também 

por ser uma marca reconhecida, optou-se pela adoção de Mercadinho Ebenézer 3. Com o passar do 

tempo ficou inviável permanecer com a referida denominação, uma vez que as formas de 

administração das empresas eram diferentes, pois cada gestor tinha sua forma de gerenciamento, 

precificação e premiação. Sendo assim, o Mercadinho Ebenézer 3 passou a ser denominado 

Mercadinho Todo Dia. 

Conforme informações levantadas na pesquisa de campo, a partir da ampliação das vendas, 

verificou-se que seria necessário um espaço maior para acomodação dos clientes e melhorar a 

exposição dos produtos. Uma casa vizinha foi adquirida e transformada em um prédio que abriga a 

matriz da empresa (Figura 1), localizada no Centro de Catolé do Rocha/PB, contando com 35 

funcionários.  
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Figura 1 – DoDia Supermercados – Loja da Praça Sá Leitão em Catolé do Rocha/PB 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

 

Em novembro de 2013, foi aberta a primeira filial, localizada na Avenida Ministro José 

Américo de Almeida, Centro, Catolé do Rocha/PB (Figura 2), contando com 52 funcionários. 

 

Figura 2 – DoDia Supermercados – Bairro Corrente em Catolé do Rocha/PB 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

 

A segunda loja da empresa conta com amplo espaço para estacionamento e área interna com 

stands de exposição para os produtos, gôndolas mais modernas, divisões por seções de mercadorias, 

enfim, um espaço mais estruturado e melhor organizado para o atendimento dos consumidores.  

Atualmente, a empresa é composta por seis lojas, sendo quatro atuando no varejo, com três 

estabelecimentos localizados em Catolé do Rocha/PB e um em Brejo do Cruz/PB. O terceiro 
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estabelecimento (Figura 3) foi inaugurado em fevereiro de 2015, localizado no Bairro Tabajara, em 

Catolé do Rocha/PB, contando com seis funcionários.  

Figura 3 – DoDia Supermercados – Bairro Tabajara em Catolé do Rocha/PB 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

 

O quarto estabelecimento (Figura 4) foi inaugurado em outubro de 2016, na cidade de Brejo 

do Cruz/PB, situado na Rua Getúlio Vargas, Centro, contando com 28 funcionários. 

 

Figura 4 – Loja DoDia Supermercados em Brejo do Cruz/PB. 

Fonte: DoDia Supermercados (2018). 

 

As outras duas unidades atuam no atacado, uma delas também está localizada em Catolé do 

Rocha/PB e a outra na cidade de Patu/RN. A primeira unidade direcionada ao comércio atacadista 
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(Figura 5) foi inaugurada em outubro de 2015, fica localizado na Avenida Lauro Maia, Centro, 

Patu/RN, contando com 10 colaboradores.  

Figura 5 – Loja de atacado do DoDia Supermercados em Patu/RN. 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

 

Vale salientar que a unidade atacadista de Catolé do Rocha/PB não funciona como centro de 

distribuição para as demais lojas, realizando-se quase todas as aquisições de forma individualizada e 

apenas algumas poucas aquisições através da unidade de atacado. Tal aspecto, segundo os 

administradores, assegura maior flexibilidade para as unidades varejistas compatibilizarem suas 

aquisições com os perfis dos consumidores de cada estabelecimento. Por outro lado, tal estratégia 

reduz a margem de negociação para a realização de compras de uma maior quantidade de produtos. 

A segunda unidade direcionada ao comércio atacadista (Figura 6) iniciou as atividades em 

junho de 2016, situada na Praça Jerônimo Rosado, Centro, Catolé do Rocha/PB, contando com 10 

funcionários. 
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Figura 6 – DoDia Supermercados - Praça Jerônimo Rosado Catolé do Rocha/PB 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

A partir das duas lojas iniciais a empresa passou a crescer mais rapidamente, tornando-se 

referência no segmento supermercadista na região e passou a utilizar estratégias para fidelizar e 

conquistar novos consumidores, dentre as quais, a realização de campanhas publicitárias (divulgação 

nas rádios de Catolé do Rocha/PB e cidades do entorno, confecção e distribuição de encartes, 

utilização de carros de som), inclusive com sorteios de prêmios, com promoções de produtos com 

maior apelo entre os consumidores e adotou a disponibilização de transportes para conduzir 

consumidores das cidades mais próximas para realizarem as compras nas lojas do DoDia 

Supermercados. 

As lojas abertas em Catolé do Rocha/PB são localizadas em áreas comerciais e com intensa 

movimentação de consumidores, também se observa a atenção com a melhoria da ambientação 

interna dos estabelecimentos. Ressalte-se que o estabelecimento aberto no Bairro Tabajara decorreu 

da observação do crescimento populacional na área, buscando antecipar e marcar posição antes dos 

concorrentes. Assim, o “posicionamento” que a empresa vem buscando tem requerido também 

esforços no sentido de adequações no tamanho e organização da força de trabalho. 

Durante a época em que foi feito o levantamento a empresa contava com cerca de 200 

colaboradores distribuídos nas lojas e demais segmentos administrativos. A Figura 7 apresenta a 

distribuição de funções num organograma fornecido pela empresa. 
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Figura 7 – Organograma da empresa DoDia Supermercados 

Fonte: DoDia Supermercados (2018). 

A Figura 7 apresenta a distribuição de funções existentes na empresa, contando com 30 

subdivisões, com atribuições e hierarquia estabelecida. Percebe-se que a empresa, ao longo de um 

período relativamente curto, expandiu o número de lojas, passou a atuar no atacado e estruturou a 

organização. A empresa aperfeiçoou a gestão, investindo na qualificação de pessoal e aquisição de 

software para gerenciamento das operações. Ainda em relação ao processo de organização interna, 

bem como, para acompanhamento e análise de resultados, tem-se que a empresa utiliza serviços de 

uma consultoria e a diretoria faz reuniões mensais para acompanhamento dos resultados e avaliação 

dos principais problemas. 

O serviço de consultoria aponta a situação da empresa em relação aos concorrentes, analisa 

os dados e resultados trimestralmente, comparando-se com idêntico período do ano anterior e do 

trimestre imediatamente anterior do exercício corrente. As metas estabelecidas para cada mês são 

acompanhadas e sintetizadas nos relatórios, com informações sobre vendas, despesas operacionais e 

controle de estoque. Além disso, a diretoria e o consultor traçam metas de crescimento para os 

gerentes, estabelecendo-se remuneração variável em conformidade com o desempenho alcançado.  

O fluxo das decisões (sobre metas) vai da alta direção para os líderes dos setores e, em seguida, 

são repassadas para os demais colaboradores. O contra fluxo (ou feedback) dos setores é estimulado 

para que se tenha informações sobre os diferentes enfoques dos envolvidos no processo. 
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A empresa tem buscado a melhoria dos processos organizacionais e operacionais e realizado 

investimentos na capacitação dos colaboradores. Através de palestras e treinamentos a empresa tem 

buscado otimizar os processos e o atendimento oferecido aos clientes. A realização das atividades 

(treinamentos, palestras) também se faz acompanhar das perspectivas para crescimento profissional 

dentro da estrutura. Embora não existam planos detalhados de carreiras, tem-se a possibilidade de 

ascensão e este aspecto serve também para a motivação de todos os envolvidos no alcance das metas. 

Já na fase de recrutamento, a empresa oferece treinamento para os novos colaboradores, 

ofertando-se treinamento teórico e prático, priorizando-se o atendimento aos consumidores (com duas 

atividades programadas anualmente), bem como, atividades voltadas para os setores específicos. 

Apurou-se que as atualizações e atividades para motivação da equipe são frequentes, pois a alta 

direção entende que o desempenho melhora significativamente após as capacitações, mas vai caindo 

gradativamente ao longo do tempo. 

As ações de capacitação da força de trabalho não se fazem acompanhar de medidas para 

qualificação dos fornecedores. Aliás, a empresa ainda não utiliza quaisquer certificações dos 

fornecedores, nem faz exigências adicionais como declaração de procedência dos produtos ou de não 

utilização de trabalho infantil. 

A empresa não dispõe de protocolo para o enfrentamento de problemas, como as desavenças 

que possam ocorrer entre os funcionários, com algum cliente ou fornecedor, nem se verificou a 

existência de ouvidoria. Assim, os problemas são enfrentados diretamente pelos gerentes das lojas, 

ou quando mais são complexos e envolvendo maior número de pessoas pode ser necessária a 

participação da diretoria. 

Para estimular o aumento das vendas são utilizadas algumas ações estratégicas, como 

promoções, propagandas (inclusive nas redes sociais), usam-se também métodos antigos como 

divulgações em carros de som (a empresa tem um trio elétrico) e meios tradicionais (rádios), sorteios 

de prêmios (no corrente ano estão sendo sorteadas nove motos e no final do ano será sorteado um 

automóvel zero quilômetro). Destaque-se que a empresa costuma realizar pesquisas de satisfação nas 

dependências das lojas e busca captar informações adicionais quando realiza pesquisas de mercado. 

Em relação a política de expansão, a empresa sinaliza para a expansão de filiais, com 

prioridade para a abertura de unidades em Patos/PB e capital paraibana (João Pessoa). A cidade de 

Patos tem papel destacado no sertão paraibano e funciona como polo para cerca de 20 municípios de 
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seu entorno. Apurou-se que a empresa já realizou pesquisas mercadológicas nas duas cidades e sobre 

pontos de localização para as lojas. 

Apurou-se também que a empresa tem ações planejadas para melhorar a estrutura das unidades 

que estão em funcionamento e melhorar a ambiência, pois já se evidencia certa incompatibilização, 

especialmente em dias de maior movimento, do tamanho da loja localizada no Bairro do Corrente. A 

adequação do espaço foi determinante para que a empresa realizasse importante investimento para 

transferir o atacado para uma nova estrutura.  

Na Figura 8, observa-se a mudança de nome, do atacado anterior (DoDia Supermercados) 

para o atacado atual (Atacadão João Bará). A mudança do local foi de ordem operacional e a mudança 

do nome foi para homenagear o avô de um dos sócios.  

 

Figura 8 – Atacadão João Bará 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

A diretoria adotou mais uma estratégia de expansão, considerando os elevados custos com 

aquisição de combustíveis para abastecimento da frota, buscou-se oportunidade para mais um 

negócio. A estratégia foi o estabelecimento de uma sociedade com um proprietário de posto de 

combustíveis (Figura 9). 
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Figura 9 – Posto de Combustíveis 

Fonte: Arquivo de Pereira (2018). 

O negócio fica localizado na cidade de Catolé do Rocha/PB, atendendo assim, aos interesses 

do DoDia Supermercados, com a redução dos custos com a aquisição de combustíveis para 

abastecimento da frota. Além de criar mais uma oportunidade para ampliar o faturamento e o lucro 

para os controladores do DoDia Supermercados. 

Outro passo importante foi a definição da marca. Após ter adotado o nome Todo Dia, a direção 

da empresa buscou registrar a marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), 

órgão responsável pelo registro e concessão de marcas e patentes, porém, no referido período, 

algumas empresas já estavam lutando judicialmente pelo registro da marca, sendo assim, optou-se 

por registrar o nome “DoDia Supermercado”, cujo deferimento do registro ocorreu em junho de 2017.  

Em agosto de 2017 a empresa lançou sua nova marca (substituição do nome Supermercado 

Todo Dia pela denominação atual: DoDia Supermercados), em que foram realizadas campanhas para 

divulgar o novo nome, tanto nas redes sociais, como meios de comunicação existentes na cidade e 

também com a utilização de carros de som nas cidades circunvizinhas.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se, neste trabalho identificar as estratégias de expansão utilizadas pela empresa, 

como também descrever os principais aspectos organizacionais do DoDia Supermercados de Catolé 

do Rocha/PB. A organização é um meio no qual exige planejamento em que cada integrante do 

grupo/instituição tem uma função estabelecida a executar, com deveres e tarefas. E a estratégia de 
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expansão é muito importante para a organização, pois o seu objetivo principal é alcançar o sucesso e 

ampliar a competitividade.  

Desse modo, verificou-se que a empresa pesquisada criou um ambiente dinâmico, em que os 

membros da diretoria e demais colaboradores são estimulados para buscarem inovações, a fim de 

atrair o público alvo, empregando-se estratégias ousadas e que fortalecem cada vez mais a marca do 

supermercado no mercado regional, consubstanciando-se num aspecto bem favorável para a empresa.  

Os controladores da empresa aproveitaram as oportunidades existentes no mercado em Catolé 

do Rocha/PB, ampliando o número de lojas e consolidando a marca, inclusive com a abertura de 

unidades em cidades da região, além da verticalização com a abertura de atacados e a diversificação 

dos negócios (comercialização de combustíveis). Assim sendo, as lojas passam por constantes 

reformas e a empresa, sempre com a estratégia de expansão, já desenvolve projetos para a abertura 

de lojas nas cidades de Patos e João Pessoa.  

Percebeu-se ainda, que a empresa oferece alguns serviços atrativos, sejam eles em datas 

comemorativas, como também no cotidiano. A partir da coleta de informações, foram detectados 

alguns serviços, como, por exemplo, dança, aeróbica, pedal, apresentação de grupos musicais, café 

da manhã, disponibilidade de transporte para clientes que moram em cidades vizinhas, dentre outros. 

Conforme pesquisado a empresa busca atrair o público consumidor, utilizando-se de diversas 

técnicas e iniciativas para atraí-lo, tendo como propósito incentivá-lo a comprar mais e, 

consequentemente, ampliar o faturamento e os lucros. Constatou-se ainda, que a empresa foca em 

propagandas, dando ênfase no seu marketing, para alcançar os resultados desejados, diminuindo as 

chances de erro, ampliando ações no mercado e maximizando suas vendas e lucros.  

A partir da pesquisa de campo, observou-se que, embora a empresa realize reformas em suas 

unidades para melhorar as condições físicas, ainda se faz necessária a ampliação da estrutura física 

de algumas lojas, tendo em conta que o crescimento no fluxo de consumidores indica a necessidade 

de novos investimentos para que não prejudique a comodidade dos clientes. O diferencial alcançado 

pela empresa requer cada vez mais atenção dos controladores para não permitir que fragilidades 

estruturais das lojas abalem as vendas e a lucratividade. Ademais, outros aspectos ainda merecem 

maior atenção por parte da direção, como aperfeiçoar o gerenciamento de estoques, o sistema de 

compras e o atendimento da clientela nos dias de maior movimentação. 

Detectou-se que a empresa tem uma visão de organização e uma estratégia de expansão muito 

bem definida. Os controladores do DoDia Supermercados são bons empreendedores, comprovando-
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se tal afirmação pelo posicionamento alcançado no mercado de Catolé do Rocha/PB e pelos projetos 

para a expansão dos negócios.  

Acredita-se que o trabalho desenvolvido pode colaborar para que novas pesquisas ocorram, 

explorando-se outros casos de empresas atuantes no interior nordestino. Também pode servir de fonte 

de pesquisa para investidores, pois discorrer sobre a organização e expansão de determinada empresa 

pode se constituir num referencial para outros empreendedores analisarem, refletirem, aprimorarem 

os conhecimentos e contarem com algum embasamento referente ao tema. Pode servir também para 

a empresa pesquisada analisar as estratégias que estão sendo aplicadas e, caso seja necessário, calibrar 

algumas ações com intuito de crescer ainda mais. 
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RESUMO:  

No Brasil, as desigualdades sociais se associam às regionais, gerando tensões entre estados e municípios, que 

travam uma luta na tentativa de reduzi-las. A carga tributária e os juros elevados provocam a informalidade 

dos negócios e a sonegação fiscal, com reflexos negativos sobre a economia, reduzindo o poder de compra dos 

cidadãos e a capacidade de investimento público. Somadas as dificuldades do país, as dificuldades encontradas 

pelas micro e pequenas vem prejudicando o seu crescimento, tornando desigual a competitividade. Neste 

contexto, a constatação do potencial dos pequenos negócios no Brasil, foi reconhecido pelo Congresso 

Nacional, com a aprovação da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estabelecendo normais 

relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno 

porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no 

que se refere à redução da carga tributária, desburocratização, acesso ao crédito e mercado, dentre outros. 

Neste sentido, o propósito deste artigo é apresentar, partir de uma pesquisa bibliográfica e descritiva, usando 

uma abordagem institucionalista como referencial teórico, as principias mudanças da Lei Complementar 

515/20016. 

Palavras chaves: Carga Tributária. Desburocratização. Microempresa. Pequena Empresa. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, as desigualdades sociais se associam às regionais, gerando profundas tensões entre 

estados e municípios, que travam uma luta predatória na tentativa de reduzir tais desigualdades. A 

excessiva carga tributária e as elevadas taxas de juros provocam a informalidade dos negócios e a 

sonegação fiscal, com reflexos negativos sobre a economia, reduzindo o poder de compra dos 

cidadãos e a capacidade de investimento do setor público.  

As desigualdades na distribuição de renda é o cerne do problema da pobreza da população, 

pois permite que apenas uma pequena parcela usufrua a maioria das riquezas produzida no país. A 

mais grave constatação sobre a desigualdade é que ela se mantém estável, sem responder 

positivamente às diversas tentativas de ataque, feitas por distintos governos através de políticas 

públicas diferenciadas. 

mailto:vambertopdf@gmail.com
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O Estado brasileiro nas últimas décadas vem atuando de forma importante na economia 

brasileira utilizando de instrumentos de políticas públicas com o propósito de estimular o 

desenvolvimento da economia em particular, do segmento das Micro e Pequenas Empresas, tendo 

vista sua importância social e econômica no cenário nacional. Dentre estes instrumentos merece 

destaque a constatação do potencial dos pequenos negócios no Brasil, com o  reconhecido pelo 

Congresso Nacional, com a aprovação da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

estabelecendo normais gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à redução da carga tributária, 

desburocratização, acesso ao crédito e mercado, dentre outros. 

Neste sentido, o proposito deste artigo é apresentar, partir de uma pesquisa bibliográfica e 

descritiva, usando como referencial teórico uma abordagem institucionalista, as principias mudanças 

da Lei Complementar 515/20016 no sentido de propiciar ao segmento dos pequenos negócios a 

criação de um ambiente diferenciado e favorecido para o seu desenvolvimento, tendo em vista, sua 

importância para a economia nacional no que concerne sua capacidade de geração de empregos e 

renda. 

  Experiências internacionais bem sucedidas comprovam que a mobilização de diversos 

parceiros é vital à obtenção do aumento do bem-estar social. Mostram também que a criação de um 

ambiente favorável ao desenvolvimento dos micros e pequenos negócios é uma estratégia 

recomendável, principalmente pela peculiaridade que têm tais negócios de transferir a riqueza gerada 

para diversos parceiros no seu entorno, atuando localmente. 

 

2   A ECONOMIA INSTITUCIONAL: UMA DISCUSSÃO CONCEITUAL 

 

 

A evolução teórica relacionada com e economia regional possui várias correntes que tratam 

das questões de desenvolvimento regional. Uma dessas teorias é baseada no pressuposto do 

pensamento econômico clássico e neoclássico que afirma que o espaço não é considerado relevante 

para explicar o processo de desenvolvimento regional, pois parte da concepção de perfeita mobilidade 

dos fatores de produção, dos bens e serviços e das pessoas. Este modelo atribui ao mercado o poder 

de regular a economia, tendo as firmas o papel de tomadoras de “decisões ótimas”; as quais 
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convergiriam para o equilíbrio, ou seja, os preços e as quantidades tenderiam a se equilibrar, sob 

condições perfeitas de mercado (CALVACANTE, 2008). 

No entanto, no “mundo real", esse equilíbrio muitas vezes não é alcançado, haja vista as 

crescentes desigualdades regionais observadas em todo o mundo e, portanto, elementos como 

mobilidade perfeita dos fatores de produção e ausência do fator tempo, restringem a compreensão de 

desenvolvimento regional. Diante desse contexto de desigualdades inter-regionais, começam a surgir 

teorias de desenvolvimento, incluindo os custos de transporte, denominadas de “teoria da 

localização”, destacando-se Von Thunen (1826), Weber (1909), Christaller (1933), Losch (1940) e 

Isard (1956), enfatizando a decisão sob a condição de “localização ótima” da produção. 

A partir da década de 1950 há uma mudança na forma de pensar o crescimento, diversos 

autores empreenderam esforços para compreender esse crescimento utilizando conceitos que, de 

alguma forma, estavam relacionados à aglomeração.  

De acordo com Cavalcante (2008), “as teorias de desenvolvimento regional passam a enfatizar 

algum tipo de mecanismo dinâmico de auto reforço resultantes de externalidades decorrentes da 

aglomeração industrial”. Nessa nossa forma de ver o desenvolvimento regional merecem destaque os 

autores François Perroux, Gunnar Myrdal e Abert Hirschman. 

A partir da década de 1980 as concepções teóricas passaram a ser ocupadas pelas novas 

teorias, com ênfases complementares ao pensamento econômico clássico e neoclássico. A economia 

institucional conquistou seu lugar, enquanto corrente do pensamento econômico no final do século 

XIX nos Estados Unidos, com os escritos de Thorstein Veblen. Contudo, podemos afirmar a 

importância da Economia Institucional na compreensão do papel que exerce as instituições na 

modelagem do comportamento econômico. 

No lugar das formulações teóricas excessivamente abstratas, Veblen (1961 apud Cavalcante 

2015), sugeriu uma reformulação da teoria econômica que se sustentasse sobre os pilares de uma 

ciência evolucionária. Neste sentido, a ciência evolucionária de Veblen opunha-se à teoria ortodoxa, 

propondo uma explicação envolvendo cadeias de causas e efeitos, em lugar de uma teoria que 

explicaria os fenômenos econômicos em termos de algum proposito.  

Para Commons (1931 apud Cavalcante 2015), as instituições são mecanismos através dos 

quais o controle coletivo são exercidos, devendo ainda desempenhar a função de resolução de 

conflitos com base em regras e punições ao seu descumprimento.  
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Apesar da importância teórica do velho institucionalíssimo, este acabou esquecido no período 

entre guerras e seu declínio teórico abre espaço para surgimento nos anos 60, do século passado para 

outros autores que procuravam incorporar as instituições à teoria econômica. A base da proposta dos 

novos institucionalistas é que o problema econômico não está no avanço tecnológico ou na 

acumulação de capital, mas nas regras ou arranjos institucionais que estimulem ou inibem atividades. 

Neste sentido, 

 

Quando falamos em instituições como regras do jogo, podemos mencionar as ideias de North, 

que fornece a definição de instituição mais citada atualmente. Na concepção de North, as 

instituições seriam as regras do jogo na sociedade, representando para os indivíduos um 

conjunto de restrições à sua ação. Essas restrições podem ser formais, como as leis e as 

constituições, ou podem ser informais, postas pelos costumes e tradições de uma sociedade. 

As instituições, nessa perspectiva, dizem aos indivíduos o que eles podem ou não podem 

fazer, ou seja, fornece os limites para a ação humana. Essas restrições são postas pela própria 

sociedade ou por organizações, como o Estado. North trata o Estado como uma organização, 

que pode ser entendida como uma entidade capaz de criar, destruir e manter as regras do 

jogo, em que essa organização mesma possui suas regras constituintes (CAVALCANTE, 

2015, p. 285-286). 

 

 

A construção da dinâmica institucional de North, ao introduzir o conceito de incerteza, está 

na rejeição do conceito de racionalidade desenvolvida pelo pensamento econômico clássico e 

neoclássico. Para North, os axiomas desse modelo são muito rígidos e sua adoção tem limitado o 

avanço das ciências econômicas. North, ao adotar a racionalidade limitada faz com que os agentes 

econômicos sejam incapazes de tomar decisões ótimas, passando esses agentes a construírem 

realidades subjetivas, ou seja, a racionalidade não significa atingir uma situação ótima, mas agir de 

maneira mais razoável na busca de determinados fins, dada a pobreza informacional. Neste sentido, 

na ausência de uma racionalidade otimizadora tem como implicação a necessidade de explicar mais 

a fundo como a formação das crenças dos agentes influenciam nas tomadas de decisões. 

Para North, o conceito de instituições eficientes está relacionado ao sistema de propriedade, 

ou seja, uma matriz institucional eficiente será aquela capaz de estimular um agente ou uma 

organização a investir em uma atividade individual que traga retornos sociais superiores a seus custos 

sociais (GALA, 2003). 

Em síntese, o ambiente econômico e social é permeado por incertezas, onde sua principal 

consequência são os custos de transação, onde para reduzir os seus custos e coordenar as atividades 

humanas, as sociedades desenvolvem as instituições com regras formais e informais que são 
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encontradas na matriz institucional das sociedades. A partir dessa matriz, definem-se os estímulos 

para o surgimento de organizações econômicas, sócias e políticas (GALA, 2003). 

 

 

3 MUDANÇAS NA LEI COMPLEMENTAR 155/2016 DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS NO BRASIL 

 

 

O Estado brasileiro nas últimas décadas vem atuando institucionalmente de forma importante 

na economia brasileira utilizando seja de instrumentos de políticas públicas com o propósito de criar 

um ambiente favorável e diferenciado ao desenvolvimento do segmento das Micro e Pequenas 

Empresas - MPEs, tendo em vista sua importância social e econômica no cenário nacional na geração 

de empregos e renda. Estes instrumentos podem ser caracterizados por um conjunto de iniciativas 

governamentais de apoio e fomento voltados para financiamento de investimento, incentivo a 

inovação e estímulos a criação e fortalecimento de pequenos negócios através de um ambiente 

diferenciado e favorecido aos pequenos negócios. 

Neste contexto institucional, a constatação do potencial dos pequenos negócios no Brasil, foi 

reconhecido pelo Congresso Nacional, com a aprovação da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006, também conhecida como SIMPLES Nacional - Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecendo normas 

gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, especialmente no que se refere à redução da carga tributária, desburocratização, acesso 

ao crédito e mercado, dentre outros. Essas medidas representa o início de uma nova era para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil, em conjunto com outros regulamentos e ações, que 

deverão colaborar decisivamente para a superação de uma situação de desigualdade que afeta de 

forma dramática os pequenos negócios no país e prejudica o progresso nacional (MAIA; ALMEIDA, 

2008). 

A denominação “microempresa” não era conhecida pelo legislador brasileiro, tendo sido 

utilizada, somente a partir da Lei nº 7.256 de 27 de novembro de 1984, que estabeleceu normas 

propiciando às microempresas, assim, definidas em lei, a microempresa passou a usufruir de 

tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, envolvendo os campos administrativos, 

tributário, previdenciário, trabalhista, creditícios e de desenvolvimento empresarial. 
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Com advento da Constituição Federal de 1988, no capítulo destinado a regular os princípios 

gerais da atividade econômica o artigo 179 dispõe que: 

 

A União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios dispensarão às 

Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte assim definidas em lei, tratamento 

jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por 

meio da Lei (Art.179, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

Com base nos Capítulos 170 e 179, da Constituição Federal de 1988, com o transcorrer dos 

anos foram legisladas outras importantes leis que contemplaram as microempresas e pequenas 

empresas, que foram as seguintes: 

1– Lei nº 9.317 de 05/12/96, Lei do Simples Federal, tratamento fiscal concedido às micros e 

pequenas empresas; 

2 – Lei nº 9.841 de 05/10/99, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido previstos nos 

artigos 170 e 179 da Constituição Federal; 

3 – Decreto nº 3.474 de 19/05/2000, regulamenta a Lei 9.841 de 05/10/99, que institui o Estatuto da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências; 

4 - A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas 

de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 

63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nos 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de 

outubro de 1999. 

Esta última, aprovada recentemente e denominada de “Lei Geral” ou “Super Simples” tratará 

de um conjunto de medidas, que tem como a finalidade a promoção da melhoria do ambiente 

empreendedor em nosso país. Apoiando os pequenos empreendimentos, reduzindo a informalidade, 

simplificando e reduzindo a carga tributária, desburocratizando e facilitando o acesso ao crédito, à 

justiça e a inovação, permitindo assim que, as microempresas e empresas de pequeno porte ganhem 

competitividade, conquistem novos mercados e contribuam para o desenvolvimento, geração de 

trabalho e distribuição de renda em nosso país (MAIA; ALMEIDA, 2008). 

A Lei Geral do SIMPLES Nacional como é popularmente chamada, abrange as três esferas 

do poder público. Isso significa que todas as suas disposições serão aplicadas no âmbito federal, 
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estadual, distrital e municipal, conforme dispõe o inciso I do art. 1, da Lei Complementar nº 123/06 

sobre a apuração e recolhimento dos impostos e contribuição da União, dos Estados, do distrito 

Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias.  

Essa forma trará muito mais eficácia a seus dispositivos e resultados mais concretos e efetivos para 

os pequenos negócios, que passarão a ser regidos por um sistema legal uniforme, numa espécie de 

consolidação de todo o conjunto de obrigações em único sistema. 

Para efeito da nova Lei Complementar nº 123/06, consideram-se microempresas e empresas 

de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 

966 da Lei nº 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrado no registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: no caso das 

microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); no caso das empresas 

de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) (LEI COMPLEMENTAR Nº123/06, Incisos I e 

II do Art.3). 

Com o projeto de Lei Complementar 139/2011, houve nova alteração nos dispositivos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estabelecendo novos limites para micro e 

pequenas empresas. Com essa nova lei, foi estabelecido o limite relativo ao seu faturamento anual 

para micro e pequenas empresas optante do Simples Nacional, de R$ 360.000,00 para microempresa 

e R$ 3.600,000,00 para empresas de pequeno porte. 

Com a entrada em vigor da Lei Complementar 155/2016 em janeiro de 2018, algumas 

mudanças importantes ocorreram na lei visando melhoria de um ambiente mais favorável ao 

segmento empresarial das micro e pequenas empresas no campo administrativo, tributário e de 

desenvolvimento empresarial. Dentre as principais mudanças merecem destaque: 

Implantação de novos limites para microempresas e empresas de pequeno porte e para o 

microempreendedor individual, sendo estabelecido novo limite de faturamento anual do SIMPLES 

Nacional para R$ 4.800,000,00 para microempresas e empresas de pequeno porte, ressalvando 

aquelas empresas que exceder a receita bruta anual de R$ 3,6 milhões, deverá pagar separadamente 

do DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional, os seguintes tributos ICMS e ISS. No 

caso do microempreendedor individual, o limite de faturamento que era de R$ 60.000,00 passou para 
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R$ 81.000,00 ao ano. Isto permitirá o acesso de novas atividades econômicas beneficiadas com a 

redução da carga tributária propiciadas pelo SIMPLES Nacional (LEI COMPLEMENTAR 

155/2016). 

Outra mudança importante refere-se a entrada no SIMPLES Nacional de novas atividades 

econômicas, antes impedidas pela Lei 123/2006, com destaque para micro e pequenos da Indústria 

ou comércio de bebidas alcoólicas, desde que não produzam ou comercializem no atacado, serviços 

médicos, enfermagem, medicina veterinária, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia 

ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de 

leite, representação comercial, auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e 

administração; Organizações da sociedade civil (OSCIPS), com exceção de sindicatos, associações 

de classe ou de representação profissional e os partidos; Sociedades cooperativas; Sociedades 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social e Organizações 

religiosas que se dediquem a atividades de cunho social. (MAIA e ALMEIDA, 2018). 

A Lei Complementar 155/2016 definiu ainda, novas tabelas de alíquotas - As mudanças neste 

regime de tributação vão além dos limites de faturamento. O SIMPLES Nacional 2018 alterou 

também as faixas de faturamento e as alíquotas, sendo que a quantidade de faixas de faturamento caiu 

de 20 para apenas 6. Com relação as alíquotas de impostos do SIMPLES Nacional que era fixa em 

suas faixas, agora passa a ser progressiva de acordo com o faturamento, mas com um desconto fixo 

por cada faixa de enquadramento. Portanto, a alíquota a ser paga dependerá de um cálculo que 

considera a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores e o desconto fixo. 

No campo do desenvolvimento empresarial foram estabelecidas novas regras para exportação, 

onde as empresas de logística internacional contratadas por empresas enquadradas no SIMPLES 

Nacional estão autorizadas a realizar suas atividades de forma simplificada e por meio eletrônico o 

que impactará diretamente nos custos do serviço aduaneiro. 

No campo das compras governamentais a mudança importante da Lei, foi buscar facilitar o 

acesso aos pequenos negócios nas licitações das contratações públicas da administração direta e 

indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, ampliar a eficiência 

das políticas públicas e incentivar a inovação tecnológica (LC 147/2014).  
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Atualmente as MPEs podem ser fornecedoras do governo, com a obrigatoriedade de que 

todas as aquisições de bens e serviços até R$ 80.000,00 da Administração Pública sejam realizadas 

exclusivamente pelas micro e pequenas empresas. 

No campo do crédito, novas regras foram criadas como o parcelamento de dívidas vencidas - 

empresas optantes do SIMPLES Nacional cujas dívidas venceram até maio de 2016. Essas mudanças 

permitirão as microempresas e empresas de pequeno porte, o parcelamento de dívidas. As MPEs 

nesse caso, poderão fazer o pagamento do valor devido em até 120 parcelas, desde que respeitado o 

valor mínimo de R$ 300,00 por parcela. Como índice de correção será aplicado a taxa SELIC 

acrescida de 1% ao mês de pagamento da parcela.  

A grande novidade da Lei, está na regulamentação do papel do investidor “anjo”. Com o novo 

SIMPLES Nacional faz surgir, oficialmente, a figura do investidor anjo, onde de acordo com as regras 

estabelecidas pela Lei Complementar 155/2016, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Além disso, 

não poderá pertencer ao quadro societário e não responderá por nenhuma dívida da empresa em que 

investiu  

Com essas modificações na legislação das micro e pequenas empresas, os pequenos negócios 

precisam estar cada vez mais atentos aos custos tributários e buscar alternativas legais para que os 

resultados sejam satisfatórios. Apesar de ser muitas vezes negligenciado ou até mesmo desconhecido 

por muitas empresas, fazer um planejamento dos tributos pode ser uma fonte imensa de oportunidades 

para a empresa reduzir custos e melhorar seus resultados operacionais. 

No entanto, é preciso ficar atento para não confundir esse tipo de análise com sonegação fiscal, 

pois planejar é escolher, entre duas ou mais opções legais, a que resulte o menor custo tributário.  

O Planejamento Tributário não é exclusividade das grandes empresas, desde um pequeno 

estabelecimento até uma empresa de grande porte com unidades por todo o Brasil, todos podem 

realizar esse tipo de análise e gestão dos tributos, objetivando a melhoria dos resultados operacionais.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei Complementar 155/2016, estabeleceu a partir de 2018, novas regras para SIMPLES 

Nacional passando a valer em todo território nacional. Dentre as principais mudanças podemos 

destacar os novos valores limites para participar do regime tributário simples nacional e a criação de 
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uma faixa de transição para a saída de uma empresa com tributação simples para outro tipo de regime 

tributário. 

Essa alteração ocorreu porque as autoridades perceberam que havia uma espécie de trava no 

crescimento das pequenas empresas, justamente por não haver um regime transitório entre o 

SIMPLES Nacional para os outros regimes de tributação. Interessante observar que as novas 

mudanças do SIMPLES Nacional 2018 também afetam os Micro Empreendedores Individuais (MEI), 

estabelecendo novas regras também para o micro empresário individual.   

Com a da Lei Complementar 123/2016 que fixava o limite para Micro e Pequenas em R$ 

3.600.000,00, as empresas que ultrapassassem esse limite, no ano seguinte pagaria tributos iguais aos 

de uma empresa de grande porte, esse quadro resultava na segunda situação, que se refere à sonegação 

fiscal, tendo em vista que com esse cenário, muitas empresas faziam essa manobra para economizar 

nos impostos.  

Com a Lei Complementar 155/2016, novo teto da Lei foi modicado, passando para R$ 

4.800.000,00 com uma ressalva, O ICMS e o ISS serão cobrados separados da guia de arrecadação 

do SIMPLES Nacional, além de efetuar todas as obrigações acessórias de uma empresa normal 

quando o faturamento exceder o antigo teto, de R$ 3,6 milhões nos últimos 12 meses. Essas mudanças 

possibilitarão a inscrição de novas empresas e novas atividades econômicas no SIMPLES Nacional 

e facilitará uma transição mais suave para uma empresa de maior porte desburocratizando a economia 

e dando maior poder de competitividade ao segmento das Micro e Pequenas. 

 Todas essas modificações na estrutura legal que visa estimular as MPE´s mostram o quanto o 

aparelho institucional é indispensável na esfera econômica nacional. No caso do Brasil, um país que 

chega a liderar rankings de desigualdade, o incentivo às micro e pequenas empresas sinaliza, por 

intermédio da geração de emprego e renda, um combate mais efetivo à essa mancha presente no 

capitalismo brasileiro.  
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RESUMO:  

Os acontecimentos históricos ocorrem duas vezes: a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Desse 

modo, o golpe de Estado aplicado no Brasil 2016 se travestiu de legalidade jurídica e de uma legitimidade 

fajuta, ancorada nos setores mais conservadores da classe média. Além de destituir a presidente Dilma Rouseff, 

o golpe de 2016 procurou desconstruir o modelo social-desenvolvimentista, que ganhou fôlego durante dos 

governos do PT. Desse modo, a reforma trabalhista e a PEC 241, aprovadas no governo de Michel Temer, 

deixam às claras o caráter antipopular do governo. No entanto, para que esse fenômeno se cristalizasse, a ação 

de alguns agentes teve caráter decisivo na manipulação da massa social. Destarte, o ano de 2013, foi a 

oportunidade encontrada por esses atores, para tentar desestabilizar a presidente Dilma, enquanto candidata à 

reeleição presidencial, que se mostrou de pé com o resultado das eleições de 2014. Sendo assim, o presente 

trabalho busca fazer uma reflexão sobre o impacto de uma postura minimalista do Estado sobre as políticas 

públicas realizadas no Semiárido brasileiro. O reconhecimento de que o Golpe de Estado realizado em 2016 

foi quem protagonizou essa captura do aparelho estatal é cristalizado por intermédio de obras de nomes como 

Jessé Souza, Ivana Jikings, Marcos Nobre, Marilena Chauí (não cabe vírgula antes do termo ‘etc’) etc. A 

pesquisa foi realizada com base nos autores supracitados. Essa mesma bibliografia instiga uma reflexão sobre 

o futuro das regiões mais frágeis, principalmente após o resultado das eleições de 2018.  

Palavras-chave: Mídia; Classe Média; PT;  Lava Jato.  

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 A compreensão de que o processo político, que impediu a presidente eleita Dilma Roussef de 

continuar o seu mandato em 2016 foi um golpe de Estado, ainda não é consenso nas mais diversas 

discussões acadêmicas. Todavia, os arranjos que se armam na cúpula do poder, com o fito de captura 

do aparelho estatal, majoritariamente vêm acompanhados de uma apologia vendida à mídia 

dominante e aos intelectuais subservientes a interesses muito bem definidos.  

mailto:jackjones2013@bol.com.br
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 A título de exemplificação, o Golpe Militar de 1964, que retirou João Goulart da presidência, 

foi compreendido como “revolução” por um intervalo de tempo significativo. No entanto, uma 

parcela dos intelectuais de então sempre denunciou a ilegitimidade de uma intervenção militar, que 

encerrava a tomada de decisão democrática e que, de fato, se configurava num golpe de Estado. Tal 

entendimento não foi acolhido de imediato. Analogamente, a acepção de que o processo de 

impeachment de Dilma Roussef foi um golpe pode não ser uma abstração fática hoje, mas a História 

há de conceber o seu veredito, seja como tragédia ou como farsa.  

 Não obstante, uma parcela de estudiosos brasileiros, dentre eles sociólogos, economistas e 

cientistas políticos, já vêm há muito desconstruindo a narrativa de que o impeachment foi um 

processo sem motivações econômico-políticas e que objetivava a nobilitante causa anticorrupção, 

enquanto endossam o entendimento de que o processo foi um golpe político, jurídico, parlamentar e 

midiático, com o intuito estagnar um projeto nacional de inclusão popular, idealizado e posto em 

prática pelo Partido dos Trabalhadores (PT).  

 O projeto de construção nacional, a partir da inclusão social, por intermédio de políticas de 

pleno emprego, transferência de renda e acesso à educação, iniciado no governo Lula I e que 

continuou até o impedimento do Dilma II, ficou conhecido como “Lulismo” ou “lulopetismo”. A 

elaboração e a execução de tais políticas exigiam do aparelho estatal uma intervenção formidável na 

economia, o que fazia do Estado uma ferramenta de redução da desigualdade social – o e que de fato 

aconteceu, com a redução do número de pessoas, que se encontravam abaixo da linha da pobreza. O 

programa de desenvolvimento lulista também priorizava regiões economicamente frágeis, como é o 

caso da região Nordeste, que se beneficiou com a relevância do Programa Bolsa Família e com a 

expansão do ensino do superior, que alcançou muitas das cidades de médio porte. Ademais, algumas 

políticas de assentamento foram realizadas na região, garantindo a sobrevivência, por intermédio da 

terra, a milhares de famílias.  

 Tais políticas alcançaram, consequentemente, o Semiárido brasileiro, região peculiar no 

Nordeste, que também abrange o norte de Minas Gerais. Como exemplo, o apoio do poder público à 

implementação de tecnologias sociais nessa região climática foi decisivo para o seu desenvolvimento, 

no que se refere à qualidade de vida dos seus habitantes. Os programas 1 Milhão de Cisternas e “1 

Terra e Duas Águas” foram centrais na busca por garantir condições materiais de existência e 
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reprodução, por meio da terra, para a população ali residente, que passou mais oportunidades de 

ascensão social ofertadas pela desconcentração territorial do acesso ao ensino superior gratuito.  

 Mas, como a História tem seus conflitos – e a mesma não seria se assim não fosse – o projeto 

lulista foi interrompido e, como brinde, veio uma agenda que prioriza o afastamento do Estado da 

economia. A redução de Ministérios e a privatização de empresas estatais de cunho estratégico 

aparecem apenas como a ponta do iceberg do desmonte enquanto a aprovação do Projeto de Emenda 

Constitucional 55 (PEC 55) deixou às claras a negligência da nova conduta do estatal frente aos mais 

frágeis, pois a tal PEC congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação.  

 Com base nessa conjuntura o presente trabalho busca fazer  relexões indagativas sobre o 

impacto da postura minimalista do Estado sobre as políticas públicas e os programas sociais 

realizados no Semiárido brasileiro. O reconhecimento de que o Golpe de Estado realizado em 2016 

foi quem protagonizou essa captura do aparelho estatal é cristalizado pelas obras de Jessé Souza, 

Ivana Jikings, Marcos Nobre, Marilena Chauí etc. Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa se utilizou 

das obras biliográficas, dentre outras ‘A Radiografia do Golpe’, de Souza (2016); o ‘Choque de 

Democracia’, de Nobre (2013) ; ‘Por que Gritamos Golpe?’, de Jikings (2016); e ‘Semiárido: uma 

visão holística’, de Malvezzi (2007).  

 

2 A DEFINIÇÃO DE UM GOLPE DE ESTADO   

 

 A conceituação precisa do termo ‘Golpe de Estado’ está inerente à época e ao conhecimento 

social cumulativo que se cultiva, com efeito, no campo das Ciências Sociais. Desse modo, a 

compreensão que envolve os agentes, o sujeito e o itinerário de um golpe varia no tempo de acordo 

com o aperfeiçoamento dos papeis dos termos a ele atrelados. Nesse sentido, para se caracterizar o 

que aconteceu em 2016 com impeachment da presidente Dilma como golpe é mister compreender 

qual a construção teórica que tem sido elaborada pelos cientistas sobre o tema no decorrer da História.  

 Ao mencionar o entendimento de Gabriel Naudè, Bianchi (2016) argumenta que no século 

XVII era caracterizado como Golpe de Estado toda ação realizada pelo príncipe, que desrespeitava 

as leis comuns e que era realizada em favor do convívio social e negligenciava anseios particulares. 

Assim, Bianchi (2016) assegura que na compreensão de Naudè o termo ‘Golpe de Estado’ se 
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confunde com a ‘Razão de Estado’, já que é papel do aparelho estatal garantir o bem comum ou, no 

mínimo, dissimular conflitos de classes. Nas palavras de Bianchi (2016) tem-se:  

Em Naudè o coup d’état se confunde com a própria raison d’état. Em sua exposição 

considerava, por exemplo, que a perseguição aos huguenotes na noite de São 

Bartolomeu decretada pelo rei Carlos IX havia sido um golpe de estado, assim como 

o assassinato do duque de Guise por Henrique III e a proibição pelo imperador 

Tibério de que sua cunhada se casasse novamente e tivesse filhos que disputassem o 

trono. O livro de Naudè já oferece uma pista para uma definição de golpe de estado: 

um conceito eficaz de golpe de estado deve levar em conta seu sujeito e os meios 

excepcionais que este utiliza para conquistar o poder (BIANCHI, 2016, p. 114).  
 

 Ao levar em consideração o sujeito e os meios excepcionais para se conquistar o poder, o 

pensamento dominante da época ainda não diferenciava as concepções de ‘príncipe’ e ‘Estado’. O 

gargalo dessa conceituação que até então não impunha limites ao protagonismo do príncipe é que ela 

não reconhecia que os poderes do governante são apenas o dirigente de uma instituição maior – o 

Estado. Esse entendimento passou a ser exposto por John Locke, o que implica que o soberano não 

necessariamente seja o protagonista dos Golpes de Estado (BIANCHI, 2016). 

 Um fato histórico relevante que traz a reflexão sobre a agregação de protagonismos nas 

tentativas de golpes de Estado foi o de Luiz Bonaparte na França, que estampou seu nome na obra ‘O 

18 Brumário de Luiz Bonaparte’ escrita por Karl Max no século XIX. O golpe realizado por 

Bonaparte, apesar de ainda tê-lo como agente decisivo, não foi fruto apenas do seu esforço. A 

articulação envolvendo conselhos elitistas e generais do exército teve papel fático na ação política 

que levou o sobrinho de Napoleão ao trono francês (BIANCHI, 2016).  

 Esse episódio dá nitidez aos bastidores das ações políticas que têm a intenção de destituir 

poderes legitimados socialmente enquanto entronizam personagens que cristalizam e transluzem 

interesses elitistas. E ao estarem no front os soberanos materializam apenas a aparência de agentes 

principais da trama, enquanto a essência da ação está imbuída dos mais diversos atores políticos – 

como conselhos e assembleias nacionais – e militares. Ademais, os golpes de Estado, como o do 18 

Brumário a título de exemplo, não são unanimemente aceitos, e, nesse caso, o mesmo foi sujeito a 

golpes e contragolpes.  

Uma mudança conceitual importante ocorreu no século XIX. O uso da ideia de coup 

d’état na literatura política a partir do século XIX não tem por sujeito exclusivamente 

o soberano e os golpes retratados não têm seu lugar apenas nos palácios imperiais. 

A elevação de Napoleão à condição de primeiro-cônsul, por exemplo, foi tramada 

no interior do Conseil des Anciens e do Conseil des Cinq-Cents e foi decidida com 

a intervenção do exército. E seu sobrinho não teria conseguido realizar seus 

propósitos sem a mobilização do exército comandado pelo general Jacques Leroy de 
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Saint Arnaud. Marx descreve os episódios que levaram à entronização de Luis 

Bonaparte como uma série de golpes e contragolpes. A lei que a Assembleia 

preparava definindo as responsabilidades do presidente da República foi descrita, 

por exemplo, como um golpe contra Bonaparte (MARX, 2011 [1852], p. 51) 

(BIANCHI, 2016, p. 115)  
 

 No século XX as teorias que se debruçaram sobre o conceito de Golpe de Estado 

compreenderam a separação entre soberano e Estado, e buscaram reconhecer outros agentes que 

estivessem articulados a esse mecanismo de tomada de poder. Por essa ótica, muitas intervenções 

políticas que fizeram do século XX os seus palcos históricos, são hoje entendidas como golpes, dado 

que, além de estabelecerem uma vanguarda representativa, tais forças eram preponderantemente 

formadas por fileiras militares, o que incluía uma parcela do aparelho do Estado na execução da 

tomada de poder. Destarte, os golpes de Estado realizados no nesse século passaram a ser 

identificados com intervenções militares, fazendo deste a razão daquele ser.  

 Mais do que o envolvimento de frações militares e de parcela do aparelho político – como o 

parlamento – na materialização dos golpes, no século XX, principalmente no cenário da Guerra Fria, 

os interesses de uma elite nacional se associavam com ambições de dimensões internacionais. Os 

golpes que ocorreram na América Latina na segunda metade do século em tela, além de serem 

realizados por forças militares contavam com o inexorável apoio das companhias de inteligência dos 

Estados Unidos. E nesse mosaico de posturas antidemocráticas que ganharam notoriedade na América 

Latina a Guatemala, o Chile o Brasil são exemplos daqueles que sentiram na pele o preço de um golpe 

militar financiado por agências dos EUA (AYERBE, 2002).  

 Outra característica que entra no rol daquelas que fazem de um golpe a sua razão de ser é a 

participação da burocracia do Estado na realização do mesmo. Desse modo, distintamente da 

compreensão de Naudè no século XVII onde o protagonismo do golpe estava predominantemente 

inerente ao soberano, a concepção moderna traz para a reflexão que o elenco envolvido numa ação 

política de tamanha envergadura é composto, além de uma frente deliberada, por uma gama de 

parcelas militar, burocrática e parlamentar.  

 É a partir do aprofundamento desse conceito que se pode diferenciar um golpe de Estado de 

uma Revolução propriamente dita, pois enquanto o primeiro é realizado por intermédio de ambições 

instaladas no seio do aparato estatal o lastro real das revoluções é a indignação e a participação 

populares. 

 Ao fazer uma análise da discussão de Edward Luttwak sobre a caracterização dos golpes de 

Estado, Bianchi (2016) expõe que o mesmo compreendia que tal ação política – com sujeito, meios e 
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fins determinados – não é idiossincrático de uma única fração dos espectros políticos. Portanto, um 

golpe pode ser realizado tanto pelos setores progressistas assim também como pela ala conservadora. 

E para dar fundamento a sua construção teórica Edward Luttwak revela as ações golpistas exercidas 

por comunistas na Tchecoslováquia em 1948 e por frações ‘esquerdistas’ do exército sírio em 1966. 

Não obstante, apesar das definições de ‘esquerdistas’ e ‘comunistas’ sejam dubitáveis, é fático que a 

postura reacionária nem sempre é a que representa as aspirações golpistas (BIANCHI, 2016).  

 A despeito da amplitude dada por Edward Luttwak à ideia de golpe, principalmente ao mostrar 

que o mesmo pode ser realizado por qualquer posição política, Bianchi (2016) chama a atenção para 

o fato de que o autor é muito enfático no que diz respeito à dimensão militar no protagonismo golpista, 

o que reforça a identificação entre golpe de Estado e militarismo – o que foi fático na América Latina 

da segunda metade do século XX. No entanto, o problema dessa identificação se mostra ao não 

amplificar o horizonte de possibilidades referentes à novos agentes da burocracia do Estado que 

podem, deliberadamente, ser a vanguarda de uma intervenção golpista.  

 Desse modo, Bianchi (2016) busca um panorama da concepção de Golpe de Estado onde 

agentes que não são de fileiras militares podem de forma decisiva realizar a intervenção em tela. 

Assim, tanto o poder judiciário quanto o legislativo podem se articular em torno de uma circunscrição 

de golpe e derrubar um governante legitimamente eleito. Para dar validade à argumentação, Bianchi 

(2016) expõe os casos de Honduras em 2009 que derrubou Manuel Zelaya e do Paraguai em 2012 

que derrubou Fernando Hugo. Segundo o autor, ambos os golpes tiveram como protagonistas facções 

do poder legislativo, o que põe em xeque a identidade cultivada por muito tempo entre Golpe de 

Estado e militarismo.  

 Com efeito, para um Golpe de Estado se realizar pressupõe-se a existência de um sujeito que 

lhe dê substância, um meio que lhe mostre as coordenadas de ação e um fim determinado. E na 

compreensão estudada até aqui pode-se inferir que o sujeito de uma intervenção de tal envergadura 

não necessariamente é o soberano, mas parcelas diversas da burocracia do Estado sejam eles militares, 

parlamentares ou ministros. Os meios pelos quais os golpes se realizam são, de fato, excepcionais, 

pois não característicos do regulamento institucional vigente. E o fim, é uma metamorfose 

institucional de distribuição de poder que pode não permitir a alternância de governantes assim como 

reprimir a participação popular nas ações de tomadas de decisão de grande significado para a Nação.  

 Assim, com base na discussão supracitada, pode-se agora fazer um esforço científico sobre o 

processo que impediu a Presidente eleita Dilma Roussef de continuar o seu mandato. A medida que 
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o mesmo foi articulado por facções do legislativo e do judiciário que, ao pegarem carona na operação 

Lava-Jato, deram um suporte moral contra o governo, também se aliaram a mídia que, ao manipular 

a opinião pública, travestiram de vontade popular o ódio da classe média contra a inclusão social de 

minorias. Sendo assim, com base nesses fatos, se torna dificultosa a negação de que o impeachment 

da Presidente Dilma foi, de modo verídico, um Golpe de Estado articulado pelo poder legislativo, 

pelo poder judiciário e pelo poder manipulador da mídia.  

 

3 BRASIL, 2013-2016: OS BASTIDORES DO GOLPE 

 

 As ‘revoltas’ ou ‘Jornadas’ de junho de 2013 legaram diversas interpretações. É fato que foi 

um momento histórico onde parcelas da sociedade – predominantemente as faixas etárias mais jovens 

– denunciavam um descompasso entre o estilo de vida urbanoide e os serviços necessários para o 

suprimento desse modus vivendi. Para reafirmar essa ótica que, assinale-se de passagem é demasiado 

perfunctória, pode-se usar como exemplo desse descontento os protestos que vociferavam contra o 

aumento das passagens do transporte público. Num primeiro momento, o núcleo do movimento em 

tela se personificava a partir de jovens, em sua maioria universitários, das grandes cidades do país, 

mas que, numa situação ulterior, conquistou capilaridade em várias capitais e cidades de médio porte. 

Mas essa é apenas a ponta do iceberg do gigante. 

 Algumas interpretações das ‘Jornadas de junho de 2013’ procuram analisar o fenômeno por 

olhares que se aperfeiçoam no compasso da lupa social utilizada. Nesse sentido, essas mesmas 

revoltas que pediam a revogação do aumento da passagem de ônibus representaram o cansaço da 

sociedade frente aos arranjos políticos que se consolidaram com a redemocratização; deram voz a um 

grito pela necessidade de se aprofundar a democracia, da mesma forma que elas consolidaram a base 

social do golpe de 2016. Sem embargo, é mister lembrar que todas essas interpretações não são 

excludentes, mas seguem uma ordem cronológica que faz com que tudo isso se constitua num só 

acontecimento social. 

 A onda de manifestações iniciadas pelo Movimento Passe Livre (MPL) que reivindicava o 

rebaixamento das tarifas do transporte público para R$ 3,00 traz na sua essência uma semelhança 

com as mobilizações das ‘Diretas Já’ e dos ‘Caras Pintadas’ que só pode ser compreendida com uma 

análise sócio-política nada superficial. As ‘Diretas Já’, apesar de ser um movimento que pleiteava a 

realização de eleições diretas para os mais altos cargos do poder executivo, a mesma procurava 
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modificar o panorama institucional da época por intermédio de uma nova constituinte. Dessa forma, 

a bandeira das eleições diretas trazia no seu bojo anseios que iam para além do voto para a presidência: 

havia a luta pela construção de um novo modelo de sociedade (NOBRE, 2016). 

 As manifestações das diretas, ao gozarem de uma mínima abertura democrática instaurada no 

governo Geilsel, contaram com a participação de algumas organizações partidárias das quais o Partido 

dos Trabalhadores (PT), foi a que mais se destacou. Assim, a abertura democrática deu voz ao 

pluralismo de opinião reprimido durante a ditadura, fazendo com que partidos da esquerda do espectro 

político não precisassem mais se alinhar ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) que naquela 

conjuntura cristalizava a oposição ao regime militar no debate político-institucional.  

 Apesar dos esforços, a mobilização em tela não conseguiu impor o seu anseio maior – uma 

nova constituinte – ao debate político-institucional, o que só iria ocorrer em 1988 com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, tida por muitos como uma constituição socialdemocrata. Ademais, 

a constituição de 1988 assegura o aprofundamento da democracia, à medida que a mesma não pode 

ser entendida apenas como a competência do cidadão de escolha da representação política, mas como 

uma ampliação de garantias de direitos que consubstanciam a dignidade humana.  

 Para fazer valer os princípios constitucionais elaborados em 1988, o movimento “Caras 

Pintadas” levantou o estandarte do “Fora Collor”. Ao fazer desse o seu refrão, a mobilização buscava 

respostas efetivas não só contra a corrupção escancarada. A solução de um sistema monetário falido 

pela inflação estava em descompasso com as garantias institucionais a medida que a mesma corroía 

o poder de compra dos consumidores finais indexados as classes mais populares também era parte da 

pauta. Nessa conjuntura, o Partido dos Trabalhadores (PT) conseguiu arregimentar em seu entorno 

um número significativo de simpatizantes enquanto o seu líder, Lula, mesmo tendo sido derrotado no 

segundo turno das eleições em 1989, era visto como o preferido para o próximo pleito.  

 Conquistado pelas ruas, o impeachment de Fernando Collor, mas do que representar a validade 

do pacto constitucional, mostrou a força da penetração dos anseios da população no núcleo das 

decisões republicanas. Todavia, esse duto que liga a demanda popular aos palácios de Brasília não 

iria passar muito tempo íntegro, e o Plano Real deu substância à jogada que blindou o poder contra 

as massas. Esse, ao erigir o ‘Tripé Macroeconômico’ (superávit primário, câmbio flutuante e meta de 

inflação) trouxe consigo a criação de novos cargos que foram negociados das mais diversas formas. 

E em troca, seria necessária uma certa proteção dos planos do governo contra as demandas populares: 

era preciso revestir o sistema com uma armadura blasé. As ruas já haviam posto sua vontade na 
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constituição e provado a validade da mesma com um impedimento de mandato, mas era preciso barrar 

essas ações. Nessa perspectiva, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, antes 

MDB) foi o guardião contra as ruas. Essa estrutura governamental onde o PMDB atua sem nenhum 

escrúpulo é conhecida como ‘pemedebismo’ (NOBRE, 2016).  

 A atuação do pemedismo junto aos governos não se traduz numa mão autoritária. De modo 

contrário, ao ganhar mais espaço na máquina política durante a redemocratização, tal conduta age 

não barrando integralmente as conquistas sociais, mas incorporando à elas uma lentidão em favor de 

interesses muito bem definidos nos balcões de negócio do parlamento. Nos governos FHC I e II o 

pemedebismo ganha corpo principalmente com o butim das privatizações, mas também assume 

posição estratégica ao compor as maiores bancadas do congresso e do senado. Essa posição foi 

decisiva para a inflexão de um modelo nacional-desenvolvimentista para um social-

desenvolvimentista (NOBRE, 2016).  

 Foram os governos Lula I e II e Dilma I – ambos do PT – quem instauraram de modo fático o 

modelo social-desenvolvimentista. Diferente do nacional-desenvolvimentismo, de caráter autoritário 

e que legou ao Brasil uma modernização conservadora, o social-desenvolvimentismo possui uma 

conotação social imbuída de inclusão e de ascensão social. Ademais, esse modelo traz consigo uma 

preocupação com as causas ambientais, o que dá subsídio à construção de um desenvolvimento 

sustentável no Brasil.  

 A despeito das conquistas sociais, os governos do PT estavam ligados por um cordão sanitário 

ao pemedismo, cordão que também alimentava a sobrevivência deste. Assim, a lentidão de reformas 

necessárias, um pleno emprego que não garantia absorção de um exército de jovens e a blindagem do 

sistema contra as demandas populares incendiaram a insatisfação de uma multidão que tomaram as 

ruas em junho de 2013, e que mais do que o rebaixamento do preço da passagem do transporte 

público, essas revoltas queriam um aprofundamento da construção democrática: uma modificação do 

sistema político.  

 As manifestações ganharam o território nacional, e por todos os Estados se viam nos 

noticiários a força da revolta. Muitos partidos – majoritariamente de esquerda – se juntaram ao 

movimento num sinal de apoio às pautas de reivindicação, mas toda essa capilaridade das jornadas 

não teria sido possível se não fosse a manipulação da mídia. A mídia, mais precisamente os telejornais 

de grande alcance, foram os responsáveis pela federalização das jornadas de junho. E apesar de ter 

feito uma crítica ferrenha aos protestos dos ‘vândalos’ num primeiro momento, a grande mídia 
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compreendeu que poderia manipular aquelas informações para moldar uma massa social que iria se 

configurar, ulteriormente, no lastro social do golpe de 2016 (SOUZA, 2016). 

 Ao dar ênfase à PEC 37, projeto de emenda que fitava distribuir as competências das entidades 

investigativas onde o Ministério Público acusaria, a Polícia Federal investigaria e o judiciário 

sentenciaria, a mídia brasileira conseguiu avolumar as manifestações com setores da classe média 

que, assim como boa parte do aparato policial do Estado, via a PEC como uma abertura à impunidade 

quando a mesma apenas retirava do Ministério Público a competência de investigação, o que é fático 

em muitos países desenvolvidos (SOUZA,2016). Apesar dessa pauta ser minoritária na agenda da 

maioria dos manifestantes, a mesma, paulatinamente com o apoio da mídia, foi ganhando as ruas 

vestida com a camisa da seleção enquanto vociferava o grito contra a corrupção que, pelo menos no 

discurso, só tinha um lado: era a classe média se construindo como a base social do golpe de 2016. 

 A reprovação da PEC 37 nas primeiras votações acalmou os ânimos do aparato policial do 

Estado. No entanto, as bandeiras contra a corrupção levantadas, em sua grande maioria, por setores 

da classe média continuaram nas ruas. Essa postura endossada pelos setores mais conservadores da 

sociedade, que são fortemente representados pela classe média, não ocorreu durante o Mensalão que, 

para Souza (2016), foi a primeira tentativa de golpe branco contra os governos do PT. Não obstante, 

em 2013 essa base social que legitimaria o golpe estava formada e iria fazer de tudo para garantir a 

vitória nas eleições do ano seguinte.  

 Em 2014, as vésperas das eleições vieram acompanhadas de denúncias referentes à desvios 

na Petrobras. Apesar desses esquemas serem conhecidos desde os governos FHC I e II, foi sobre os 

governos do PT que as denúncias ganharam destaque. Com o discurso de honestidade na política o 

candidato Aécio Neves, ao redor de quem setores conservadores depositavam a sua confiança, não 

conseguiu êxito no pleito. Esse fato conseguiu trivializar o cenário onde a luta de classes estava sendo 

travada no Brasil, pois ao democratizar o consumo e o acesso ao ensino superior – mesmo associado 

com o pemedebismo – o PT conseguiu cativar a confiança do eleitorado popular. Sendo esse maioria, 

apenas uma esquerda sem o mínimo de competência não conseguiria se manter no poder (SOUZA, 

2016). 

 Derrotado nas eleições, o projeto da classe média representado por Aécio Neves não se dar 

por vencido. A recontagem dos votos foi uma forma de tornar dubitável o crivo das urnas fazendo 

com que o eleitorado conservador se revoltasse contra a forma como as eleições são realizadas no 

Brasil. Independente da forma, era preciso retirar o projeto popular do PT do governo, e o estopim 
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para tal feito foram as denúncias da operação Lava Jato durante o ano de 2015. As denúncias e as 

prisões da Lava Jato incendiaram o antipetismo da classe média que mais uma vez tomou as ruas 

levantando bandeiras contra a corrupção. Entrementes, o papel da mídia foi decisivo. Ao expor apenas 

os quadros do PT que estavam sendo investigados e presos, os grandes telejornais – associados com 

aparato policial e com a elite – suscitaram uma indignação seletiva nos setores conservadores que 

foram as ruas enquanto deixavam as claras o caráter antipetista da operação Lava Jato.  

 Em 2016 toda a estrutura do golpe já estava criada: o PT criminalizado, bancadas antipetistas 

bem articuladas no parlamento e uma base social formada majoritariamente pela classe média que 

uivava nas ruas contra Dilma Rousseef e Lula enquanto sacramentava as imagens dos principais 

magistrados da Lava Jato. Sem embargo, apesar do apoio popular que se expressava nas ruas por 

intermédio dos movimentos sociais (MST, MTST, CUT, UNE), Dilma foi destituída do seu mandato, 

em abril de 2016, com votação expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado. Desse modo, a 

primeira etapa do processo que apresentava como a retirada do PT do front da República estava 

encerrada. Mas ainda era preciso instaurar o desmonte do Estado.  

 

4 REFLEXÕES SOBRE O CENÁRIO DO SEMIÁRIDO DEPOIS DO GOLPE 

 

 

 O governo Temer se inicia com uma agenda regressiva, principalmente no que se refere ao 

papel do Estado na Economia e junto à sociedade. Para os articuladores do golpe – elite do dinheiro, 

grande mídia, aparato jurídico-policial e classe média – tal postura foi de grande valia, pois era 

necessário não apenas derrubar o PT, mas o projeto de país por ele vivificado: era preciso por fim ao 

modelo social-desenvolvimentista. Por esse olhar, o bordão usado nas ruas “primeiro a gente tira a 

Dilma e depois a gente tira o resto” nunca foi tão carregado de verdade. Ao que pareceu, e se perpetua, 

era que “o resto” se referia ao Estado de bem-estar social.  

 A redução do número de Ministérios, mesmo não retirando do setor público as atribuições 

desses, sinalizou que a política de Temer estaria voltada para um desmonte de um Estado que ensaiou 

ser popular. A abertura da exploração do Pré-Sal por empresas estrangeiras, as propostas de 

privatizações de empresas nacionais estratégicas e a entrega da Economia nacional nas mãos de um 

ministro que trabalhou em nome de grandes bancos fez desaparecer todas as dúvidas de que a partir 

dali o Estado entraria numa fase Neoliberal e seguidor de cartilhas nada populares.  
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 A flexibilização das leis trabalhistas que modificou vários pontos da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) e a aprovação de leis que ampliavam a substituição de trabalhadores efetivos por 

terceirizados atacou, na fonte, a classe trabalhadora brasileira. Além disso, a reforma trabalhista 

aprovada no governo Temer teve também o objetivo de enfraquecer as organizações sindicais ao 

reduzir ao mínimo à contribuição sindical dos trabalhadores. Todas essas medidas foram aplaudidas 

por setores da classe média e pela elite do dinheiro além de serem entendidas pela grande mídia como 

uma modernização do país.  

 Todas essas reformas e projetos de lei legaram retrocessos ao precarizarem as relações de 

trabalho e enfraquecerem a organização destes em torno dos sindicatos. Mas foi o Projeto de Emenda 

Constitucional 241 (PEC-241) quem mais exerceu o papel de elucidação de um Estado que se 

construía como antipopular.  

 A PEC-241 tinha como fito congelar os gastos em educação e saúde por 20 anos. De acordo 

com o projeto, esses gastos só podem acompanhar o crescimento do PIB, pois os mesmos agora estão 

percentualmente indexados a ele. Dessa forma, o crescimento do PIB implica um crescimento desses 

gastos enquanto uma queda da dinâmica econômica significa uma redução dos mesmos. O que tudo 

isso representa é nada mais que a vida e o futuro das pessoas entregues a mercê das flutuações do 

mercado: do compasso do moinho satânico (POLANIY, 2000). 

 A PEC passou pela Câmara e no Senado passou a ser chamada de PEC 55, onde também 

obteve vitória. Todavia, é importante ressaltar que todo esse projeto de redução do gasto público fio 

enfrentado com muita resistência por estudantes de todo o país que ocuparam muitas universidades 

públicas em tom de protesto. E muitos dos manifestantes ao acompanharem as votações em Brasília 

foram desumanamente reprimidos pela violência do Estado policial que estava sendo gerido.  

 Sem embargo, o maior peso do desmonte do Estado recai sobre as regiões do país 

historicamente assoladas tanto pelas oligarquias nativas quanto por fenômenos naturais. O Semiárido, 

por exemplo, região geográfica que abrange boa parte do Nordeste brasileiro e o norte de Minas 

Gerais, foi muito beneficiado durante os governos do PT. Nesse sentido, o apoio dos governos 

federais às tecnologias populares foi decisivo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que 

o habitam.  

 A Transposição do Rio São Francisco, apesar de muito criticada por diversos setores, trouxe 

para o Semiárido uma expectativa de desenvolvimento a longo prazo, além de ampliar a garantia de 

acesso a água para uso e consumo. Para além das grandes obras de infraestrutura, os governos do PT 
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incentivaram, por intermédio do Ministério da Educação (MEC), a desconcentração do ensino 

superior que, ampliando o número de campi universitários no Semiárido deu celeridade à criação de 

um contingente com mão de obra qualificada. A interiorização dos Institutos Federais (IF´s) também 

somaram para a qualificação da juventude ao oferecer cursos técnicos de diversas categorias. Além 

desses benefícios de longo prazo, o advento desses campi proporcionou aumento nos índices de 

empregabilidade da construção civil e deu fôlego à urbanização das cidades onde se instalam.  

 Agora, com o desmonte do Estado, que a cada dia está mais evidente, as expectativas não são 

tão esperançosas. O Semiárido tem uma estrutura fundiária das mais concentradas, mas os planos de 

Reforma Agrária estão sendo abortados pelo poder, isso quando não se fala em criminalizar os 

movimentos que endossam essa luta. Os programas de saúde, assim como o próprio Sistema Único 

de Saúde (SUS), estão comprometidos devido o congelamento aprovado na PEC-55, enquanto as 

políticas públicas de ampliação de acesso à Educação seguem o mesmo caminho. Nesse retrocesso, 

as regiões e as pessoas mais frágeis são as que ficam reféns do desmonte do projeto social-

desenvolvimentista.  

 O que o futuro revela ainda é turvo, principalmente após as eleições de 2018, onde o candidato 

do conservadorismo neoliberal ganha as eleições e anuncia os seus planos de continuidade do 

afastamento do Estado da Economia. Mas a luta é o motor da história. O povo não se rende. O que 

não significa que o Brasil não está sob a tutela de um Golpe de Estado.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para se discutir o conceito de Golpe de Estado é preciso contextualizá-lo historicamente, 

identificando cada agente que assume o papel de sujeito, os meios pelos quais o mesmo se realiza e 

o objetivo final do golpe. Cada época histórica traz os seus moldes de golpe. E a incompreensão 

desses fatos afugenta a lupa necessária para desmistificar o que aconteceu no Brasil em 2016.  

 As ‘jornadas de junho de 2013’ foram fundamentais para a eclosão do Golpe em 2016. Nessa 

perspectiva, o papel da mídia e a sua articulação com a classe média e o aparelho jurídico-policial do 

Estado foi decisivo para a formação da base social do golpe formado predominantemente pela classe 

média conservadora nutridora de um antipetismo.  

 O golpe também interrompeu a continuidade do modelo social-desenvolvimentista que 

ganhou fôlego nos governos do PT, apesar do pemedismo com o qual os governos se aliaram. As 
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propostas que visam o afastamento do aparelho estatal da Economia e da sociedade como a reforma 

trabalhista e a PEC 55 (241) aprovadas no governo Temer comprometeram a articulação dos 

trabalhadores e a continuidade das políticas públicas nos âmbitos da saúde e educação, o que tem 

logrado às regiões mais frágeis, como o Semiárido, uma expectativa de penúria.  

 O golpe de 2016 acompanhado com a prisão de Lula preparou o itinerário para as eleições de 

2018 que foram vencidas pelo candidato Jair Bolsonaro, maior representante do conservadorismo e 

que ganhou o afeto das classes que foram às ruas contra Dilma Roussef. A agenda do presidente eleito 

traz consigo desmonte do Estado e o escancaramento do país à privatistas estrangeiros. A resistência 

dos movimentos sociais estão se formando, mas ainda é preciso refletir até aonde vai esse desmonte 

de projeto de país iniciado com o golpe de 2016.  
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RESUMO 

Com o fenômeno da sonegação fiscal em constante crescimento no País, o contador faz-se um elo importante 

no processo de combate e prevenção, oferecendo orientações e incentivos aos seus clientes, para tanto é 

necessário que o profissional contábil possua conhecimento apropriado e suficiente sobre educação fiscal e 

tributação. Partindo desse pressuposto a pesquisa que segue teve como objetivo verificar o nível de 

conhecimento tributário e educação fiscal dos contadores da cidade de Pau dos Ferros – RN. A pesquisa foi do 

tipo exploratória com dados quantitativos e qualitativos. De acordo com os resultados, pode-se observar que 

os contadores afirmam possuir conhecimento sobre educação fiscal, apesar de relatarem sentir dificuldade ao 

realizar serviços tributários, principalmente na esfera federal. Com base nesses dados seria coerente a 

interiorização do programa nacional de educação fiscal (PNEF), assim como de eventos voltados a tributação 

na cidade, de modo que os contadores pudessem participar, adquirir conhecimento e sanar dúvidas sobre a 

temática.  

 

Palavras-chave: Conhecimento; Contador; Educação fiscal; Tributação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A relação entre Governo e população não tem sido harmoniosa ao longo dos anos devido, 

principalmente, a três fatores: o descrédito atribuído aos atuais governantes, os constantes casos de 

corrupção ativa na administração pública, veiculados corriqueiramente pela mídia brasileira e a carga 

tributária em constante crescimento. Somado a esses fatores há também dúvidas quanto à aplicação 

dos tributos arrecadados (BAIALARDI; DA ROSA; PETRI, 2015, RODRIGUES, 2015). 

Em meio a esse cenário, o fenômeno da sonegação fiscal tem se apresentado de forma cada 

vez mais consistente, caracterizando-se como um mal que lesa os cofres públicos e afeta toda 

população brasileira, assim sendo, é necessário a realização de ações de combate que passam por 

fiscalização realizadas pelos órgãos públicos competentes, como a Receita Federal do Brasil (RFB), 

até a educação da população no âmbito tributário, fiscal e social, por meio da disseminação dos 

programas de educação fiscal. A RFB é um órgão de destaque nacional no combate à evasão fiscal, 
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enfatizando a importância de manter-se em dia com as obrigações perante o fisco, para manutenção 

dos serviços públicos e da vida harmoniosa em sociedade.  

 Segundo Villas-Bôas (2016), a sonegação pode ser um dos fatores mais cruciais para o 

fortalecimento da crise brasileira, aliado a má gestão do que é arrecadado colaboram para o aumento 

da desigualdade social. Ainda, nesse sentido, as empresas precisam se adaptar as cobranças do fisco, 

de modo a procurar opções lícitas que favoreçam o crescimento e manutenção no mercado. Caso o 

empresário não detenha esse conhecimento, é necessária assessoria de um profissional da área 

contábil para realização de planejamento financeiro e tributário.  

Conforme o Grupo Educação Fiscal (GEF) e a Escola de Administração Fazendária (ESAF), 

o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) oferece as diretrizes sobre a implantação de 

programas fiscais, porém deixa a critério dos estados e municípios a adequação a realidade local, bem 

como o desenvolvimento das atividades de educação fiscal junto à população, conforme as 

dificuldades e peculiaridades individuais. Assim, a educação fiscal objetiva fornecer conhecimento 

fiscal e tributário, além de favorecer o pagamento de impostos de forma espontânea, com consciência 

plena da sua importância para o desenvolvimento do país (GEF/ESAF, 2015). 

De acordo com Baialardi, Da Rosa e Petri (2015), mediante a relação conflituosa entre o 

Governo, empresas e população em geral, o contador pode ser um elo importante entre as exigências 

do governo e as adequações necessárias dos empresários e demais clientes. Pela proximidade do 

contador com os contribuintes, esse seria o profissional mais indicado para esclarecimento de dúvidas 

e orientações, sendo um auxiliar no processo de educação fiscal e combate à sonegação.  

O contador pode utilizar-se do conhecimento adquirido durante a vida acadêmica e no 

exercício da profissão, assim como em programas de educação fiscal e conhecimento tributário para 

instruir seus clientes, acerca da importância de pagar os tributos de forma espontânea, além de 

incentivá-los a participar de programas de educação fiscal desenvolvidos pelos órgãos participantes 

do PNEF.  

Tendo em vista a necessidade de disseminar a educação fiscal, é importante que o PNEF tenha 

atuação também nas cidades do interior, visto que as atividades estão concentradas em cidades de 

médio e grande porte. Objetivando-se mensurar o conhecimento dos contadores locais sobre educação 

fiscal e tributação, originou-se o problema desta pesquisa, qual seja, uma análise do perfil dos 

contadores da cidade de Pau dos Ferros – RN, sob a ótica da educação fiscal e do conhecimento 

tributário. 
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Considerando as contribuições do profissional contábil no processo de educar o contribuinte, 

a pesquisa que se segue apresenta o objetivo geral de verificar o nível de conhecimento fiscal e 

tributário, assim como, conferir se há participação dos mesmos em programas de educação fiscal e 

gestão tributária.   

 

1.1 Metodologia 

 

De acordo com o objetivo geral estabelecido, a pesquisa proposta se classifica como 

exploratória e quantitativa, de forma que pode fornecer mais informações. Para Gil (2002, p.41), 

“Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.”  

O universo total da pesquisa se baseou nos contadores registrados no conselho regional de 

contabilidade na cidade de Pau dos Ferros – RN, ao todo são 70 contadores, a amostragem se deu por 

acessibilidade, realizada entre os dias 26 de setembro e 6 de outubro na Agência da Receita Federal 

em Pau dos Ferros – RN. 

Para a coleta de dados, utilizou-se como instrumento um questionário, constituído por 

questões fechadas de múltipla escolha. O questionário foi dividido em três partes: a primeira se referia 

ao perfil dos contadores pesquisados, a segunda indagava quais os principais serviços relacionados a 

tributação realizados por eles para com os seus clientes, já terceira eram questionamentos sobre 

tributação e educação. Quanto ao tratamento dos dados, foi utilizado análise de conteúdo. 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Tributação no Brasil 

 

Tributação é uma das formas de financiamento do Estado que assegura a prestação dos 

serviços básicos a toda população. Essa ocorre quando há o pagamento de tributos cobrados dos 

próprios beneficiários dos serviços, no âmbito Federal, Estadual e municipal. 

O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda Constitucional n. 18, 

de 1º de dezembro de 1965, em leis complementares, em resoluções do senado 

Federal e, nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas 

Constituições e em leis estaduais, e em leis municipais. (BRASIL, 1966, art. 2º) 
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Segundo Ribeiro (2015, p.10), “No Brasil, a carga tributária conheceu grande incremento 

desde que foi Promulgada a Constituição Federal de 1988, que agigantou o fenômeno das 

contribuições parafiscais.” Outro ponto de discussão seria que os tributos deveriam ser cobrados em 

taxas diferentes, empresários ou detentores de grandes fortunas precisariam contribuir de forma mais 

significativa. Usando uma lógica simples é perceptível que a desigualdade de renda só cresceu ao 

longo dos anos. 

De fato, em um país cuja ordem constitucional econômica é fundada no primado do 

trabalho, temos um leão que ruge mais alto para os trabalhadores e consumidores do 

que para os investidores, proprietários, empresários e herdeiros. E essa questão 

nenhum dos governos brasileiros ousou enfrentar. [...] Deste modo, temos um 

sistema tributário que, longe de contribuir para a redução das desigualdades sociais, 

as cristaliza quando não as aprofunda (RIBEIRO, 2015, p.16). 
 

Os tributos cobrados pela União são padronizados em todo território nacional, no entanto, 

Estados e Municípios possuem seus próprios impostos, assim como diferentes porcentagens para 

cobrança, tomando como base legal o estabelecido na Constituição Federal (CF). 

Conforme o Código Tributário Nacional (CTN), tributo é uma “prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, 

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966, 

art. 3º). 

Desde os primórdios o brasileiro pagou tributos, o que houve ao longo dos anos foi uma 

regulamentação na instituição e cobrança dos mesmos através de leis específicas, de forma que não 

se tornassem abusivas as cobranças. Sendo assim “São 3 as espécies tributárias: Os impostos, taxas e 

contribuições de melhoria.” (BRASIL, 1996, art. 5º).  

Para ESAF (2014, p.29), “O imposto é a quantia em dinheiro legalmente exigida pelo poder 

público, que deverá ser paga pela pessoa física ou jurídica a fim de atender às despesas feitas em 

virtude do interesse comum, sem levar em conta vantagens de ordem pessoal ou particular.”  

Ainda segundo a ESAF (2014, p. 30), “as taxas exigem uma atuação estatal direta em relação 

ao contribuinte e o seu valor deverá limitar-se ao custo do serviço prestado, sob pena de seu excesso 

configurar imposto.” Já “a contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras 

públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como 

limite individual o valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.” (ESAF, 2014, p.31) 
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A tributação ocorre de forma simultânea no aspecto de União, Estados e Municípios. Mediante 

a infinidade de tributos cobrados têm aqueles que possuem maior impacto na renda dos brasileiros e 

por isso se configuram como os principais tributos. De acordo com a CF (1988, art.153), os tributos 

de competência da União são: - Imposto de Importação, o IPI – Imposto sobre Produtos 

Industrializados, o IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, IRPF – Imposto de Renda Pessoa 

Física, IRPJ  - Imposto de Renda Pessoa Jurídica, ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural, COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, INSS – Instituto Nacional 

de Seguridade Social, FGTS – Fundo de Garantia do Trabalhador, dentre outros. 

Ainda de acordo com a CF (1988, art.155), no âmbito dos Estados o ICMS – Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços, o ITCMD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 

Doação e o IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, se manifestam como 

principais formas de tributação. Seguindo essa escala de tributação a CF (1988, art. 156), institui 

como tributos municipais o, ISS -  Imposto sobre Serviços, IPTU - Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana e o ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos. 

A população deve ter conhecimento sobre tributação e procurar orientações com um 

profissional capacitado para esclarecer dúvidas, sempre que necessário. Dessa maneira estará ciente 

para cobrar esclarecimentos dos governantes, bem como, reclamar de forma coerente de possíveis 

abusos.  

 

2.2 Sonegação fiscal, o contador como instrumento de consciência tributária 

 

A elevação frequente da carga tributária aliada a constante vontade de ganhos maiores e a 

crescente concorrência entre as empresas são os pilares para sonegação fiscal, prática prevista na Lei 

nº 8.137/90, considerada crime no Brasil. Para Zanatta Neto (2015, p.23), “Dentre as possibilidades 

lícitas, releva-se o planejamento tributário, que para gerar economia tributária, entre outras coisas, 

analisa o sistema de tributação melhor aplicado às empresas.”  

A receita Federal é um órgão de destaque quando o assunto é combate à sonegação fiscal, para 

tanto realiza operações para coibir essa prática, disponibilizando os resultados no site, assim como a 

fiscalização constante de qualquer movimentação estranha com dinheiro que possa indicar 

irregularidades e consequentemente, infração da lei.  

O combate às fraudes em execução fiscal é de extrema importância para a Receita 

Federal, pois eleva a percepção de risco e aumenta o ingresso de recursos nos cofres 

http://blog.egestor.com.br/como-abrir-uma-empresa-de-importacao-e-exportacao/
http://blog.egestor.com.br/ipi-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-esse-imposto/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_sobre_opera%C3%A7%C3%B5es_financeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_territorial_rural
http://blog.egestor.com.br/o-que-e-cofins-e-quem-precisa-pagar/
http://www.portaltributario.com.br/artigos/itbi.htm
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públicos. Tal frente de ação visa desconstruir esquemas de blindagem patrimonial 

de grandes devedores e tem demonstrado elevado potencial de sucesso na 

recuperação do crédito tributário. (RECEITA FEDERAL, 2014) 

 

Segundo Baialardi, Da rosa e Petri (2015, p.18), “por ser a sonegação fiscal um fenômeno 

difundido no Brasil, faz-se cada vez mais necessária a conscientização tributária dos contribuintes. 

Inserido neste contexto está o profissional contábil como o elemento mais capacitado para conduzir 

este processo de conscientização.”  

O profissional contábil pode ser de grande auxílio no processo de educação fiscal e combate 

à sonegação. Para Baialardi, Da rosa e Petri (2015), o contador é o mais apropriado para esse processo 

de conscientização, pelo fato de estar próximo ao contribuinte e ter conhecimento da área para 

possíveis esclarecimentos de dúvidas. Dessa forma, com a adesão e conhecimento desses 

profissionais em relação aos programas de educação fiscal, proporcionará maior disseminação dos 

mesmos entre a população. 

A partir da orientação do profissional contábil, o contribuinte, detentor de conhecimento, 

poderá cobrar dos seus governantes a aplicação correta dos tributos, através do cumprimento da Lei 

complementar nº101 de 4 de maio de 2000, Lei de responsabilidade fiscal que estabelece normas 

direcionadas para as responsabilidades dos gestores com o dinheiro público.  

O conhecimento das Leis, tributos, auxílio do profissional contábil e da educação fiscal, torna 

possível estabelecer um diálogo efetivo entre contribuinte e gestor. Os conflitos ocasionados entre 

esses, muito perpassa pelo desconhecimento da aplicação dos tributos arrecadados e pelos constantes 

casos de corrupção no setor público, veiculado frequentemente pela mídia brasileira de modo a gerar 

indignação na população. 

 

2.3 Educação fiscal 

 

A educação fiscal é uma forma de promover cidadania, possibilitando conhecimento e 

contribuindo para que os cidadãos tenham consciência e saibam cobrar dos seus governantes a devida 

aplicação dos recursos públicos, gerados através do pagamento de tributos, daí a importância da sua 

dispersão entre a população brasileira. 

Educação Fiscal reúne tributo, orçamento, cidadania e ética como disciplinas 

informativas e formativas do Estado social. Objetiva reforçar a cultura do respeito à 

dignidade humana e à democracia, a partir da prática educativa, crítica, estendida a 

todos os segmentos e espaços sociais (OLIVEIRA, 2012, p.18). 
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O desenvolvimento pleno da educação fiscal no Brasil, possibilitará aos contribuintes 

conhecimentos sobre tributos, impostos, taxas e aplicação dos recursos arrecadados. Além disso, e 

talvez o fator mais importante, formará verdadeiros cidadãos com capacidade de discutir de forma 

objetiva sobre o assunto e compreender a importância do pagamento dos impostos, para manter 

funcionando a máquina pública e os direitos coletivos assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

Fica mais explicito que o tributo é a contribuição de todos para construirmos uma 

sociedade mais justa, o que só será possível com o controle popular do gasto público. 

Essa consciência estimula a mudança de comportamento em relação a sonegar e 

malversar recursos públicos, atos que passam a ser repudiados como crimes sociais, 

uma vez que retiram dos cidadãos que mais dependem do Estado as condições 

mínimas para que tenham dignidade e esperança de construir seu futuro com 

autonomia e liberdade (ESAF, 2009, p. 25). 

 

Nesse sentido, a função social do tributo nada mais é do que o financiamento dos serviços 

para toda população, principalmente, levando em consideração aqueles que não teriam condições de 

pagar por eles, caso não fossem públicos. Além do conhecimento sobre os tributos é necessário que 

o contribuinte esteja consciente de onde esses recursos são aplicados, devendo assim, cobrar dos seus 

gestores prestação de serviços com qualidade a população. 

Em seu artigo 227 a Constituição Federal assegura alguns direitos a população, dando 

responsabilidade também ao estado pela sua realização e manutenção. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988) 
 

O artigo da constituição citado anteriormente enfatiza entre outros fatores a importância da 

educação para formação do cidadão. Nesse sentido, destaca-se a importância da educação fiscal para 

colaboração da consciência tributária, assim como, para o processo de desenvolvimento social do 

indivíduo. 

A noção dos cidadãos sobre tributação, impostos e função social do tributo, muito depende 

das orientações dos contadores e da participação em programas de educação fiscal desenvolvidos de 

forma eficiente e constante em todo território brasileiro, objetivando conscientizar e proporcionar 

esclarecimento para aplicação prática dos conceitos. É preciso também interiorizar esses programas, 

já que apesar de ser possível o acesso pela internet, em sua maioria são desenvolvidos em cidades 

maiores, deixando o interior carente dessa instrução.  
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2.4 Programa de educação fiscal (PNEF) 

 

A tributação no Brasil é uma fonte constante de conflitos entre os contribuintes, Governo e 

órgãos de fiscalização e arrecadação. Pensando nisso os programas de educação fiscal ganharam força 

nos últimos anos, além de informar, amenizaria a relação entre Governo e população através do 

reconhecimento do pagamento de tributos como mantenedor dos direitos básicos e da vida em 

sociedade. 

Cientes disso, e de que é bastante difícil alterar a percepção social a respeito dos 

tributos sem programas educacionais adequados, as administrações fiscais de todo o 

mundo têm investido em programas educacionais em que a ideia de cidadania 

baseada em direitos e responsabilidades tem sido um elemento central, com o fito de 

estimular uma ampla participação da sociedade no processo de construção de uma 

nova relação entre o Estado e o cidadão (LUIZ, 2015, p.10). 
 

Segundo SET/RN, se tratando de educação fiscal no Brasil a principal disseminação sobre o 

assunto vem do Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF, desenvolvido pela escola de 

administração fazendária – ESAF, em parceria com o ministério da educação e Estados brasileiros. 

Para GEF/ESAF (2015, p.3), O Programa Nacional de Educação Fiscal esclarece a aplicação 

e função social do tributo que seria a manutenção das atividades do estado, de forma adequada e 

contínua, o que contribui para melhor percepção do cidadão sobre o assunto.  

Como objetivo principal, o Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF) visa 

promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania. 

Os objetivos específicos do programa abordam a sensibilização do cidadão para a 

função socioeconômica do tributo, levar conhecimentos aos cidadãos sobre 

administração pública, incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação 

dos recursos públicos e criar condições para uma relação harmoniosa entre o Estado 

e o cidadão (RODRIGUES, 2015, p.24 APUD BRASIL, 2015). 

 

A programa PNEF, também foi instituído do Rio Grande do Norte com objetivo de 

conscientizar e fornecer informações pertinentes a população, desde então vêm sendo realizadas 

práticas para atingir os alvos propostos pelo PNEF nacional. Conforme GEF/ESAF (2015, p.11), Os 

Estados e Municípios possuem autonomia na implementação do programa, desde que sigam as 

diretrizes nacionais. Cada ente adequará o programa a sua realidade, da cultura ao orçamento 

disponível para investimento na educação fiscal. 

No Rio Grande do Norte, o Programa de Educação Fiscal - PNEF foi instituído pelo 

Decreto nº 13.621, de 05 de novembro de 1997. Neste período, foram desenvolvidas 

ações educativas como palestras, capacitações e sensibilizações, divulgação em 

exposições e feiras, apresentação de peças teatrais, entre outras, com o intuito de 
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levar tanto à comunidade escolar como à população conceitos de administração 

pública, tributos e cidadania (SET/RN). 
 

O PNEF tem como participante ativo a Receita Federal do Brasil, buscando através da 

consciência fiscal estimular os pagamentos dos impostos de forma solidária e espontânea. 

No âmbito da Receita Federal, as atividades relacionadas à educação fiscal, para fins 

de execução do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), estão disciplinadas 

por meio da Portaria RFB nº 896, de 05 de abril de 2012, tendo por finalidade elevar 

o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e aduaneiras, promover a 

aceitação social da tributação e desenvolver a moral tributária (COORDENAÇÃO- 

GERAL E DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO FISCAL, 2016, p. 9). 
 

Para Coordenação-Geral e de Atendimento e Educação Fiscal (2016, p.11), “As atividades de 

educação fiscal desenvolvidas pela Receita Federal terão como público-alvo preferencial os cidadãos 

e os estudantes em geral, em especial os universitários, aplicando-se também aos servidores públicos, 

aos contadores e aos despachantes aduaneiros.” 

A Receita Federal realiza constantes práticas de educação fiscal em todo o Brasil, os resultados 

dos programas desenvolvidos são divulgados com frequência e podem ser acompanhados pelo site da 

instituição, sua intenção é facilitar a relação do órgão fiscalizador com os contribuintes, já que por 

ser o órgão responsável por grande parte da arrecadação dos tributos perante os brasileiros é alvo 

constante de reclamações.  

Para alcançar eficiência com programas de educação fiscal, todos os indivíduos devem estar 

comprometidos com a sua realização, tanto a população em si, como também o profissional contábil, 

órgãos de fiscalização e Governo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da participação de 26 contadores locais, foi aplicado um questionário, objetivando 

informações sobre o perfil dos profissionais contábeis, a frequência com que orientam os seus clientes 

e sua participação em eventos sobre educação fiscal e tributação   

A Tabela 1, apresenta o perfil dos contadores pesquisados. 

 

Tabela 1: Perfil dos contadores locais. 
Perguntas NR % 

Idade   

20 – 30 11 42,3 

31 – 35 6 23,1 
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36 – 40 4 15,4 

41 – 50 4 15,4 

51 ou mais 1 3,8 

Gênero   

Masculino 19 73,1 

Feminino 7 26,9 

Grau de instrução   

Graduação 12 46,2 

Especialização 13 50,0 

Mestrado 1 3,8 

Doutorado 0 0 

Tempo de profissão   

Até 5 anos 7 26,9 

De 6 a 10 anos 9 34,6 

De 11 a 15 anos 3 11,5 

Mais de 15 anos 7 26,9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com a Tabela 1, é possível perceber que a maioria dos contadores se encontram na 

faixa etária de 20 a 30 anos, ocupando esses o percentual de 42,3% dos participantes. Também 

possuem grande representatividade os da faixa etária de 31 a 35 anos, com 23,1%. Considerando os 

dados da pesquisa nota-se que, conforme o aumento da idade decai a representatividade dos 

contadores atuantes na cidade, já que de 36 a 40 e de 41 a 50 anos, são 15,4% para ambas as faixas 

etárias. Essa representatividade cai ainda mais, quando são considerados os contadores com mais de 

50 anos, um percentual de 3,8% do total. Nesse sentido, com relação ao gênero, a maioria pesquisada 

é do sexo masculino com 73,1% do total, já o sexo feminino representa apenas 26,9% dos 

participantes.  

Quando questionados sobre o grau de instrução, cerca de 50% dos contadores possuem 

especialização, seguidos por 46,2% que concluíram apenas a graduação, já os com mestrado são 

apenas 3,8% da porcentagem total. Nessa pesquisa nenhum contador relatou ter cursado ou está 

cursando um doutorado. Avaliando esses dados é possível perceber que, uma porcentagem 

considerável dos contadores busca aumentar seu grau de instrução, após concluída a graduação. Em 

contrapartida, grande parte possui apenas graduação, no entanto, essa representatividade de apenas 

graduados pode fazer referência aos recém-formados, já que, a maioria dos mesmos se encontram na 

faixa etária de 20 a 30 anos. 

Em relação ao tempo de profissão, apesar de uma porcentagem maior de contadores jovens, 

quando questionados em relação ao tempo de serviço, 34,6% responderam ter de 6 a 10 anos de 

profissão, 26,9% dos participantes possuem até 5 anos de experiência. Os veteranos com mais de 15 
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anos de exercício representam 26,9%, já 11,5% dos contadores alegaram está de 11 a 15 anos no 

mercado. Essas porcentagens revelam a maturidade profissional dos contadores de Pau dos Ferros - 

RN, com tempo considerável de exercício contábil. 

A tabela 2, objetivou descobrir no aspecto de impostos, em qual das esferas os contadores 

possuíam mais dificuldade de realizar serviços.  

 

Tabela 2: Dificuldade na realização de serviços, por esfera. 
Perguntas NR % 

Impostos Municipais 1 3,8 

Impostos Estaduais 8 30,8 

Impostos Federais 9 34,6 

Não sinto dificuldades 8 30,8 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A pesquisa demonstrou que 34,6% dos contadores possuem maior dificuldades em trabalhar 

com impostos federais, dentre eles podem ser citados, parcelamentos e reparcelamentos, certidões e 

FGTS. Em relação aos impostos estaduais 30,8% relataram ter dificuldade, principalmente em relação 

ao cálculo do ICMC, que varia o percentual conforme o estado, já uma porcentagem menor de 3,8% 

dos contadores relatou possuir dificuldade em impostos municipais, dentre os quais podem ser citados 

ITBI e ISS. Além disso, 30,8% dos participantes relataram não possuir nenhuma dificuldade com 

tributos. 

A Tabela 3 mostra os serviços realizados pelos contadores locais no aspecto de tributação, 

sendo que cada contador pesquisado poderia escolher até 5 opções nas quais listaria os principais 

serviços realizados por ele. 

 

Tabela 3: Principais serviços realizados no aspecto de tributação. 
Federal NR % Estadual NR % 

Imposto de renda pessoa jurídica 16 14 ICMS 10 9 

Parcelamento 12 10    

Reparcelamento 1 1    

Procuração 7 6    

Inscrição, alteração ou baixa de CNPJ 19 16    

Pesquisa de situação fiscal 13 11    

Certidão negativa de débitos 11 9    

Emissão de DARF 10 9    

FGTS 14 12    

Total  88   9 

Orientações 4 3    

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com a tabela 3, os principais serviços realizados pelos contadores locais em relação 

aos tributos federais seriam, Inscrição, alteração ou baixa de CNPJ com 16%, imposto de renda pessoa 
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jurídica 14%, parcelamento 10%, pesquisa de situação fiscal 11%, certidão negativa de débitos 9%, 

emissão de DARF 9%, procuração 6% e reparcelamento 1%. Ao se somar todos os impostos federais 

escolhidos, eles representam 88% do total dos principais serviços realizados, sendo assim é provável 

que a dificuldade em trabalhar com os mesmos se justifique pela demanda que eles têm, bem como 

pelas constantes mudanças na legislação federal. 

Ainda na linha dos principais serviços realizados está o ICMS, imposto estadual no qual os 

contadores também alegaram sentir dificuldade em trabalhar, representando 9% do total de serviços. 

Além disso, também citados pelos contadores como um dos principais serviços, porém com pouca 

representatividade estão as orientações em geral que somam 3%. 

A tabela 4 aborda o tema educação fiscal, em relação as orientações sobre o pagamento 

consciente dos tributos fornecidas pelos contadores aos seus clientes. 

 

Tabela 4: Frequência com que o contador orienta seus clientes sobre o pagamento consciente dos 

tributos. 
Perguntas NR % 

Sempre 24 92,3 

Às vezes 2 7,7 

Dificilmente 0 0 

Nunca 0 0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Considerando os dados da Tabela 4, 92,3% dos contadores responderam que sempre orientam 

seus clientes sobre o pagamento consciente dos tributos, porém quando questionados, o serviço de 

orientações não ganhou muito destaque em relação aos principais serviços oferecidos por eles, pois 

representava apenas 3% do total desses. Sendo assim o restante dos contadores 7,7% responderam 

que às vezes realizam o serviço de orientação aos clientes, as demais alternativas não obtiveram 

marcações. 

A tabela 5 traz a percepção dos contadores em relação ao seu conhecimento sobre educação 

fiscal, responsabilidade fiscal e social no exercício da profissão em relação a sonegação fiscal. 

Tabela 5: Conhecimento sobre educação fiscal e responsabilidade fiscal e social no exercício da 

profissão. 
Perguntas NR % 

Avalie o seu conhecimento sobre educação fiscal?   

Ótimo 2 7,7 

Bom 21 80,8 

Regular 3 11,5 

Você já ouviu falar sobre responsabilidade fiscal e social no 

exercício da profissão? 

  

Sim, várias vezes 20 76,9 
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Sim, poucas vezes 6 23,1 

Como você avalia a sonegação fiscal?   

Boa somente para os empresários 3 11,5 

Ruim para todos 23 88,5 

Existe algum programa de educação fiscal na cidade de Pau 

dos Ferros - RN? 

  

Sim 2 7,7 

Não 24 92,3 

Você já participou de algum evento sobre educação fiscal e 

gestão tributária? 

  

Sim 22 84,6 

Não 4 15,4 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com os dados da tabela 5, buscando-se a auto avaliação dos contadores, perguntou-

se como avaliavam o seu conhecimento sobre educação fiscal, 80,8% consideram ter um bom 

conhecimento, 11,5% regular e 7,7% ótimo. Assim, compreende-se que as temáticas desse assunto 

estão bem difundidas entre os contadores.  

Outro questionamento foi sobre a responsabilidade fiscal e social no exercício da profissão, 

nesse 76,9% afirmaram já ter ouvido falar várias vezes sobre esse assunto, já 23,1% tinham ouvido, 

porém poucas vezes, o que demonstra uma necessidade desses profissionais citados por último, 

esclarecimentos sobre responsabilidade técnica da profissão contábil. 

Nesse seguimento, os contadores avaliaram a sonegação fiscal. Um total de 88,5% afirmou 

que era ruim para todos, já 11,5% alegaram que a sonegação fiscal é boa somente para os empresários 

que se beneficiam dessa prática ilegal. 

Quando o assunto questionado foi a existência de programas de educação fiscal na cidade, a 

maioria 92,3% responderam que não há, já 7,7 responderam que existe. É possível perceber que, caso 

esses programas realmente existam, são desconhecidos pela maioria dos profissionais contábeis da 

cidade. Em relação a participação dos contadores em eventos sobre educação fiscal e gestão tributária, 

84,6% afirmaram já terem participado e 15,4% responderam que não. 

Essa pesquisa analisou o perfil dos contadores registrados no conselho regional de 

contabilidade na cidade de Pau dos Ferros - RN, indagando-os a fazerem uma a avalição de si mesmos 

sob os aspecto de gestão tributária e educação fiscal.  

Esse trabalho mostrou que a maioria dos contadores pesquisados da cidade de Pau dos Ferros 

– RN estão na faixa etária entre 20 e 30 anos, destes mais de 70% são do sexo masculino. Sendo 

assim, apesar de novos em sua pluralidade, esses profissionais relataram ter entre 6 e 10 anos de 

profissão, considerando o maior número de respostas, o que demonstra maturidade profissional. Já 
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em relação ao grau de instrução, a maior porcentagem de contadores pesquisados possui 

especialização concluída ou em andamento. 

 Ao questionar as limitações no aspecto de tributação, os profissionais em sua maioria 

possuem dificuldade ao trabalhar com impostos federais e em sequência impostos estaduais, além 

disso, mais de 80% dos principais serviços realizados pelos contadores locais em relação a tributos, 

são da esfera federal. 

Em relação as orientações os contadores responderam que sempre orientam seus clientes sobre 

o pagamento consciente dos tributos. Isso se faz importante principalmente pelo fato do contador ser 

o elo entre o órgão fiscalizador e Os contribuintes.  

Os contadores acrescentaram também, que a cidade não possui programas de educação fiscal, 

porém, mesmo sem a promoção de eventos locais, os profissionais em sua maioria já participaram de 

eventos com essas temáticas e consideram ter um bom conhecimento sobre o assunto. Em relação a 

responsabilidade fiscal e social da profissão, a maioria dos contadores já ouviu falar sobre o assunto 

várias vezes e consideram que a sonegação fiscal é ruim para toda a população, não havendo 

benefícios nessa prática.  

Uma limitação dessa pesquisa pode ser observada pela quantidade de respondentes, já que 

foram 26 de um total de 70 contadores que participaram da pesquisa. Espera-se que as análises dos 

resultados obtidos nessa pesquisa possam contribuir para pesquisas futuras, para tanto deixo como 

proposta pesquisar a totalidade dos contadores locais, de modo que seja possível fazer análise mais 

completa. 

Com base na pesquisa sugiro, portanto, a promoção de eventos de educação fiscal e tributação 

na cidade de Pau dos Ferros – RN, de maneira que os contadores possam participar, facilitando a 

aprendizagem e esclarecimentos de dúvidas sobre esses assuntos. Para tanto é necessário a 

interiorização do PNEF nacional que beneficiaria os contadores, mas não só esses, e sim também os 

contribuintes que permanecem carentes dessas informações. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo tratar do processo de industrialização ocorrido no Brasil a partir da metade 

dos anos 1950, com ênfase no desenvolvimento da indústria automobilística. Tendo como grande passo a 

criação do Plano de Metas, no governo de Juscelino Kubitscheck, o período se notabiliza por grande quantidade 

de empresas e empregos industriais gerados, além do apoio governamental com regulamentações e programas 

necessários para a criação de mercado para a indústria automobilística, com aumento significativo dos gastos 

com infraestrutura a cargo do governo federal. Para recolher dados, recorreu-se a fontes bibliográficas, de 

trabalhos que abordaram sobre fabricações e vendas de veículos naquele período. Como resultados, ocorreu a 

evolução da nacionalização de veículos, as metas de fabricação em determinados anos, os programas utilizados 

e implementação de fábricas de fabricantes e peças, contribuíram para o salto da industrialização nacional. 

Palavras-chave: industrialização; Plano de Metas; indústria automobilística. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Logo após assumir a presidência, JK implantou o “Plano de Metas” composto por 30 metas 

distribuídas em setores, contendo também a meta síntese, que era a construção de uma nova capital, 

tendo assim foco no investimento e metas a serem alcançadas. O programa foi distribuído da seguinte 

forma: cinco setores para energia; sete para os transportes; seis para alimentação; onze para a indústria 

de base; uma para educação; e a síntese de todas: Brasília (JOAQUIM, 2008). 

Para auxiliar o plano, foi instituído o Conselho Nacional de Desenvolvimento, que era 

composto por chefes do gabinete civil e militar e os presidentes do Banco do Brasil (este financiou 

boa parte do plano) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), cuja função era 

controlar a economia. 

                                                           
48 A primeira versão desse trabalho foi elaborado como requisito parcial de avaliação da disciplina “Formação Econômica 

do Brasil II”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN).  
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Visando a desenvolver uma economia de mercado, a qual daria prioridade ao atendimento da 

demanda da camada alta da sociedade, abrem-se as portas às subsidiárias de grupos multinacionais, 

apela-se para um crescente e já assustador endividamento externo e para a dependência tecnológica. 

Para que houvesse uma expansão da indústria foi necessário expandir bens de capital. Para adquiri-

los no exterior é necessário estimular a agricultura de exportação, em detrimento dos produtos 

agrícolas destinados ao consumo interno. A medida que há uma expansão e modernização da 

agricultura, ocorre um aumento das importações de insumos modernos, principalmente fertilizantes 

e defensivos (BRUM, 1995). 

O grande destaque de seu governo foi para sua produção industrial, que cresceu 80% (em 

preços constantes). Isso só aconteceu em razão da Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do 

Crédito (SUMOC) que permitiu a entrada de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial (sem 

depósito de dólares para a aquisição no Banco do Brasil) (JOAQUIM, 2008). 

Em se tratando de indústrias, um legado deixado pelo Plano de Metas foram as indústrias 

automobilísticas implementadas no grande ABC49. Na sequência do texto, detalha-se, primeiramente, 

os antecedentes da indústria automobilística, ainda no governo Vargas; em seguida, sob o governo de 

JK, destacando a importância da indústria automobilística no processo de industrialização do país.  

 

2 ANTECEDENTES: O SEGUNDO GOVERNO VARGAS  

 

Muito antes da implementação de fábricas na região do grande ABC, a indústria 

automobilística já havia sido implantada no segundo governo do presidente Getúlio Vargas (1951-

1954).  

Em 1951, a aprovação do Decreto-Lei 29.809 instituiu a Comissão de Desenvolvimento 

Industrial (CDI), com o objetivo de elaborar estudos e desenvolver estratégias para a industrialização 

do país. Um dos primeiros trabalhos realizados pela CDI foi a elaboração do Plano Nacional de 

Estímulo à Produção de Autopeças e à Implantação Gradativa da Indústria Automobilística, aprovada 

por Getúlio Vargas em outubro de 1952. O plano tinha três estágios para implantar a indústria 

                                                           
49 Trata-se da grande área de concentração industrial do pais, formada pelas cidades de Santo André, São Bernardo e 

São Caetano do Sul, pertencentes a região metropolitana de São Paulo-SP. 
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automotiva: (1) a criação de uma indústria nacional de autopeças e acessórios; (2) a produção interna 

de veículos de carga e utilitários, em função da importância do transporte rodoviário para o 

desenvolvimento da economia brasileira; e (3) a produção interna de automóveis (TORRES, 2017, 

p.84). 

O Plano tinha como principais obstáculos, identificados pela CDI: a elevada tarifa 

alfandegária para importações de equipamentos, a diferença entre a taxa de câmbio interna e externa, 

que na maioria das vezes dava uma certa vantagem a importação de veículos montados do que a 

fabricação no Brasil, e impostos internos que oneravam mais os produtos montados no país do que 

os que eram importados.  

O governo teve como primeira medida proibir a importação de peças cuja produção existisse 

no Brasil e a diminuição da importação daquelas que não houvesse produção nacional para estimular 

e proteger a indústria nascente de autopeças, a partir do Aviso 288 de 19 de agosto de 1952 da Carteira 

de Exportação e Importação (CEXIM) do Banco do Brasil. No ano seguinte, pelo Aviso 311 ficou 

proibida a importação de veículos automotores montados. Outra medida foi a exigência de 

“desfalque” de peças importadas dos veículos CKD50, os quais deveriam ser supridos pela indústria 

nacional. O imposto de consumo tornou-se assim, isento sobre as vendas de autopeças para as 

montadoras, usadas na montagem original de veículos automotores (TORRES, 2011, p.85). 

Para dar um passo a mais no processo foi adotada as taxas múltiplas de câmbio em 1953, 

através da instrução 70 da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC). Essa medida 

possibilitou a aplicação efetiva da “Lei do Similar Nacional”, facilitando a importação de máquinas 

e equipamentos para serem investidos nas novas unidades produtivas, mediante a taxa de câmbio 

favorável, e onerava a importação de produtos acabados, criando uma proteção de mercado contra a 

concorrência externa. A Instrução 113 da SUMOC também incentivou a indústria, pois permitia que 

todos os equipamentos importados como investimento direto estrangeiro fossem importados sem 

cobertura cambial, assim, as empresas ficariam livres da disputa por cobertura do leilão de divisas, 

vigente de 1953 a 1957 (JOAQUIM, 2008). 

No segundo governo Vargas, foi instalada no país a Willys Overland do Brasil (1952), com 

origem francesa e estadunidense, mas cuja participação acionária majoritária era do capital nacional, 

para a produção de automóveis, a Volkswagen (1953), empresa alemã, para a fabricação de 

                                                           
50 Completely knocked down assembly (CKD) - é um kit das partes completamente não montadas de um produto. 
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automóveis e caminhões, e a Mercedez-Bens (1953), para a fabricação de caminhões. Nesse meio, 

ainda foi implantada a indústria de autopeças, em 1952, foi criada a Associação Profissional da 

Industria de Peças para Automóveis e Similares, com 122 empresas associadas, que mais tarde se 

transformaria em sindicato (TORRES, 2011). 

Em 1954, foi criada a Comissão Executiva da Indústria de Material Automobilístico (CEIMA) 

pelo Ministério da Fazenda, sendo composta por representantes da Carteira do Comércio Exterior do 

Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), e pelo Instituto de 

Tecnologia do Comércio Importador de Material Automobilístico, da Indústria de Peças para 

Veículos a Motor e da Indústria de Aço. A comissão tinha por objetivo elaborar estudos e planos de 

desenvolvimento, bem como controlar a execução das políticas e auxiliar os diferentes órgãos 

envolvidos na sua aplicação (FERRO, 1984). 

 

 
3 O PLANO DE METAS E O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA 

AUTOMOBILISTICA  

 

A enorme demanda de veículos, os altos custos de importação envolvidos na aquisição dos 

veículos, o déficit da balança comercial e a escassez de dólares levaram o governo brasileiro, a partir 

da década de 50, a iniciar o processo de substituição de importações do setor automotivo. Este 

processo nasceu durante o governo de Vargas, mas foi no governo de Kubistchek que efetivamente 

se concretizou. No segundo governo Vargas, os investimentos do setor público se concentravam no 

setor industrial, especialmente na produção química e mineral (industrialização pesada), onde 

incluíam a produção e refino de petróleo e a extração de minério de ferro. Essa industrialização pesada 

foi reforçada com JK (ABREU, 1990). Tanto Vargas quanto JK lançaram mão de várias medidas 

regulatórias objetivando que a produção de veículos fosse feita no Brasil e que as empresas brasileiras 

de autopeças fornecessem de 90% a 95% das peças dos veículos (SAVOY, 2014, p. 58). 

De acordo com Crissiuma (1986) , em 1957 com a chegada do governo JK, foi colocada a 

meta número 27 do Plano de Metas, que era composta pelos seguintes componentes: criar linhas de 

produção no país com nacionalização em peso de 90% a 95%; confiar ao setor privado a incumbência 

de produzir os veículos; permitir a constituição de empresas com capitais brasileiros, estrangeiros e 
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mistos; reservar ao Estado a função de promotor e coordenador, na fase de implantação da indústria 

(1956 a 1960); dar ênfase à produção local de veículos de importância econômica (caminhões), em 

detrimento dos veículos de transporte individual (automóveis). 

No Plano de Metas, cerca de 30% dos investimentos foram direcionados para o setor de 

transporte, concentrados no reequipamento do sistema ferroviário, na ampliação e pavimentação das 

rodovias e melhoria dos portos. O programa de estímulo às ferrovias visava principalmente melhorar 

as condições da estrutura viária existente e mesmo considerando que as metas propostas para o setor 

não resolveriam os estrangulamentos existentes. Desde a época em que a economia era basicamente 

primário-exportadora, ainda assim, elas não foram cumpridas (FERRO, 1984). 

Foi conseguida a centralização efetiva na elaboração condução das políticas industriais para a 

automobilística, instituindo o Grupo Executivo da Industria Automobilística (GEIA), através do 

Decreto 39.112 de 16 de junho de 1956. No mesmo ano foram aprovados os Planos Nacionais para a 

Industria Automobilística: Decreto 39.568, referente a produção de caminhões, Decreto 39.569, 

referente a jipes, e o Decreto 39.676-A referente a produção da camioneta, caminhões leves e 

utilitários. No ano seguinte, foi aprovado o Decreto 41.018, referente ao Plano Nacional para a 

produção de automóveis de passeio. Outro objetivo do governo era a modernização da agricultura do 

país. Assim, em 1959, através do Decreto 47.473, foi estabelecido o Plano Nacional para a Fabricação 

de Tratores (SAVOY, 2014). 

Os planos deram incentivo a indústria por meio: das vantagens cambiais, oferecendo cotas 

para a importação de peças e partes complementares, e câmbio favorecendo para importação de 

equipamentos; estímulos fiscais mediante isenção de direitos e taxas aduaneiras para equipamento e 

peças complementares, e isenção de imposto de consumo sobre equipamentos e sobre veículos 

produzidos no país; crédito facilitado mediante financiamento de longo prazo do BNDE; e garantia 

de mercado através de proteção tarifária e cambial sobre produtos importados. Durante esse período 

11 dos 30 projetos aprovados pela GEIA foram concretizados, como é mostrado na tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1: Investimentos na Industria Automobilística Brasileira, 1956-1961. 

Empresas (Cr$ 1.000) Procedência  Fabricado 

Predominância da Capital 

Nacional 

   

Willys Overland do 5.610 EUA e França Jipes, camioneta, 
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Brasil automóvel Aero-

Willys e automóvel 

Dauphine 

Vemag 2.000 Alemanha Camioneta, automóvel 

e Jipe 

Fabrica Nacional de 

Motores 

4.000 Itália Caminhão pesado, 

automóvel Alfa-

Romeo 

50% da capital nacional    

Mercedez Benz do Brasil 5.000 Alemanha Caminhão pesado, 

caminhão leve, ônibus, 

automóvel 

Simca do Brasil 600 França  Automóvel 

Predominância do Capital 

Estrangeiro 

   

Ford Motor do Brasil 3.677 EUA Caminhão médio 

(F350 e F100) e 

caminhão leve 

Scania Vabis do Brasil 610 Suécia Caminhão pesado, 

caminhão médio e 

ônibus 

General Motors do Brasil 3.575 EUA Caminhão médio, 

caminhão leve 

International Harvester 1.636 EUA Caminhão médio 

Volkswagen do Brasil 4.385 Alemanha Camioneta, automóvel 

Toyota do Brasil 175 Japão Jipe 

Fonte: Torres (2011, p. 87). 

A rápida expansão do mercado motivou esses investimentos, aplicando a Lei do Similar 

nacional, que tornava impossível a importação de veículos montados e limitava em grande monta a 

importação de autopeças, e proteção de mercado oferecida pela política governamental. Assim, a 

única opção que restava seria instalar uma unidade produtiva no país.  

 

3.1 Efeitos da indústria automobilística na industrialização nacional  

 

A indústria automobilística foi um dos mais importantes setores para o processo de 

substituição de importações e suas repercussões em termos de valor bruto adicionado foi maior do 
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que outras indústrias. A implantação da indústria automobilística desempenhou importante papel na 

expansão do setor industrial a partir de 1957. Segundo Joaquim (2008), entre 1955 e 1961, a produção 

industrial cresceu 80% (em preços constantes), com as porcentagens mais altas registradas pelas 

indústrias de aço (100%), indústrias mecânicas (125%), indústrias elétricas e de comunicação (380%) 

e indústrias de equipamentos de transportes (600%).  Ao se tornar o setor líder de crescimento 

industrial, proporcionou condições para a expansão do setor de serviços e geração de novas fontes de 

emprego. 

Tabela 2: As metas e resultados da indústria para o período 1957/1960 

Veículos 

Automotores 

Metas Resultados Índice de nacionalização 

(junho de 62)  

Caminhões e ônibus 170.800 154.700 Caminhões: 93,0% 

Ônibus: 86,4% 

Jipes 66.800 61.300 90,9% 

Utilitários 52.600 53.200 94,3% 

Automóveis 58.000 52.000 89,3% 

Total 347.700 321.200 Médio: 92,3% 

Fonte: Joaquin (2008). 

Um dos objetivos, a nacionalização significava a produção local por empresas de capital 

nacional, de capital estrangeiro, contanto que a produção acontecesse em território nacional, não 

importando a origem do capital, em conformidade com a política nacional-desenvolvimentista. Após 

a implantação da indústria automobilística, houve um rápido crescimento da produção de veículos, 

praticamente de quatro vezes em quatro anos. Como mostrado na tabela anterior teve-se mais 

participação de caminhões e jipes do que de automóveis. Esses últimos representaram cerca de 15% 

da produção entre os anos 1957-1960. 

Tabela 3: Planos para a produção de auto veículos 1957 - 1960 (unidades) 

Veículos 1957 1958 1959 1960 

Automóveis _ 2.189 11.963 37.818 

Camionetas 1.656 9.165 18.503 24.446 

Jipes  9.164 14.273 18.083 19.514 

Caminhões de carga 1.217 4.684 7.900 9.576 

Caminhões 18.007 30.014 38.353 39.791 

Ônibus 496 658 1.307 1.896 

Total 30.542 60.983 96.114 133.041 

Fonte: Ferro (1984). 
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O GEIA obteve grande êxito na implantação do programa de nacionalização da indústria 

automotiva. Em 28/09/1956, a fábrica da Mercedes Benz é inaugurada. Em 19/09/1956, a Vemag 

fabricou a primeira camionete DKW com 60% de conteúdo nacional. Em 1957, a Volkswagen 

produziu a primeira Kombi com 50% de conteúdo nacional, a Scania se instalou no Brasil, a FNM 

começou a produção de caminhões e a Willys-Overland entrou em produção. Em 1958, a Mercedes 

Benz produziu o seu primeiro ônibus, a Scania Vabis Motores produziu seu primeiro caminhão e 

Toyota do Brasil inaugurou a sua linha de montagem do Jeep Bandeirantes. Em 1959, a General 

Motors inaugurou seu complexo industrial em São José dos Campos, e a Volkswagen produziu o 

Fusca com 95% de conteúdo nacional. Neste mesmo ano, Simca entrou em produção (SAVOY, 2014, 

p.61). 

Entre 1951 e 1961, a produção passou gradualmente do sistema CKD, para o sistema SKD 

(semi knocked down) e, finalmente atingiu altos índices de conteúdo nacional. Em 1961, a produção 

anual de veículos alcançou 145.000 unidades e o conteúdo nacional médio foi de 93% em peso e 87% 

em valor (SAVOY, 2014, p.61). Em 1960, 78% do mercado de automóveis concentrava-se nas mãos 

da Ford, General Motors, Volkswagen e Willys Overland. 

O grande número de fabricantes de veículos atuantes no mercado brasileiro também gerou 

outros efeitos positivos adicionais para as empresas de autopeças. Os fornecedores de autopeças eram 

demandados a produzir peças e componentes automotivos para uma variedade de empresas, com 

produtos diferenciados e em menor escala. Dessa maneira, as empresas de autopeças optaram pela 

aquisição de maquinário fabril de multiuso o que lhes permitiu uma maior flexibilidade fabril. Esta 

flexibilidade fabril se mostrou valiosa nos anos futuros, uma vez que permitiu que as empresas de 

autopeças conseguissem sobreviver em situações de retração de mercado.  Em 1960, a Ford, General 

Motors, Volkswagen e Willys Overland detinham 78% e em 1961, onze montadoras já produziam 

145.000 veículos no Brasil (SAVOY, 2014, p. 61). 

A implantação da indústria automobilística em São Paulo e arredores (ABC), culminou no 

crescimento de dois segmentos que terão, a partir daquele momento, importante papel no 

desenvolvimento das relações políticas, sociais e econômicas: o empresariado local e os trabalhadores 

no setor automotivo. Criaram, de 1956 a 1960, cerca de 150.000 empregos no setor automotivo. O 

fortalecimento desse empresariado e o crescimento, organização e especialização dos trabalhadores, 

influenciarão ativamente a cidade de São Paulo. A concentração industrial do setor mais dinâmico da 
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economia nacional, junto ao desencadeamento de um processo acumulativo, serão os grandes 

indutores desse processo de urbanização (LODY, 1993, p. 43). 

A indústria automobilística, por sua natureza e suas características próprias, forma, na 

integração horizontal da indústria de veículos e de autopeças, um complexo coordenado, no qual os 

interesses estão fundidos, o que torna difícil detectar onde começam e onde terminam os interesses 

de um ou de outro setor. Ou seja, formou-se uma cadeia produtiva bem integrada, importante para a 

industrialização do país por conta dos efeitos diretos e indiretos no conjunto da economia nacional. 

Foram criadas nesse período inúmeras empresas de autopeças com origens no comércio de 

peças e componentes importados ou em pequenas oficinas que se dedicavam à produção de peças 

para reposição, na maioria das vezes por encomenda. O Sindipeças registrou a fundação de cerca de 

300 novas empresas nesse período, com 100 sindicalizadas. Registra-se a criação de mais de 1.300 

empresas (100 em 1950 e 1.200 em 1960) nesse período, registrando a existência de cerca de 500 

empresas em 1955. Ferro (1984). É importante ressaltar a notável expansão do setor de autopeças, 

dado que a curto e a médio prazo, a indústria automobilística representava uma perspectiva de 

excelentes negócios para os empresários ou para pessoas de outra origem social, que acabaram 

tornando-se empresários do setor. 

Estava acontecendo uma grande disputa entre os diversos empresários nacionais para fabricar 

peças e componentes destinados as montadoras de veículos, cujas exigências levaram a uma seleção 

das empresas mais capazes de fornecer às montadoras dentro dos parâmetros necessários. Dessa 

forma, os empresários foram obrigados a investir em instalações, máquinas, equipamentos, processos, 

produtos e mão-de-obra qualificada para garantir a possibilidade de estabelecer contratos de 

fornecimento com as montadoras. Essa necessidade de dispor de tecnologia sofisticada obrigou 

muitas empresas a se associarem á estrangeiros que, forneciam tecnologia e contribuíam com parcela 

do capital necessário para o estabelecimento de seus negócios. Em geral, essas empresas eram os 

fornecedores originais das montadoras nos seus países de origem e que, portanto, tinham incorporado 

experiência suficiente para poder atender às exigências da Indústria terminal. As empresas que não 

conseguiram entrar no quadro de fornecedores das montadoras foram obrigadas a ficar no mercado 

de reposição, que tem uma demanda menor e não apresenta tantas exigências em termos de qualidade 

ou então diversificar as atividades da empresa em direção a outros mercados. Para a obtenção da 

tecnologia necessária, as empresas locais de autopeças foram obrigadas a buscar ajuda de montadoras 
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que se interessavam pelo desenvolvimento das empresas fornecedoras de autopeças (FERRO, 1984). 

Em 1960, foram registrados 100 grupos estrangeiros na indústria de autopeças através da 

participação em empresas com capital nacional majoritário, sendo que as estrangeiras traziam a 

tecnologia de produtos e produção necessária para atender os padrões de qualidade definidos pelas 

montadoras ou então participavam com investimentos diretos, possuindo a totalidade ou a maioria do 

capital. 

Conforme a indústria automobilística foi se afirmando, os fabricantes de peças estrangeiras 

começaram a se instalar aqui com grandes facilidades oficialmente oferecidas. Dotados de maior 

porte financeiro e de tecnologia própria importada, tinham todas as condições de vencer uma 

competição por tudo desigual para as empresas locais. As montadoras, davam preferência aos 

fabricantes estrangeiros localizados aqui que já eram fornecedores das matrizes, ou aos nacionais que 

trabalhassem sob licença dos fornecedores originais das matrizes. Essa situação muitas vezes obrigou 

os produtores nacionais a seguir as seguintes alternativas: afastarem-se do ramo, serem comprados 

pelos fabricantes estrangeiros, comprarem tecnologia estrangeira para fornecer às montadoras ou 

então, focarem no mercado de reposição. 

Na fase de implantação da indústria automobilística não houve preocupação com a tecnologia. 

O modelo de substituição das importações através da nacionalização, entendida como produção local 

trazia como hipótese a implícita a absorção automática da tecnologia através do processo de 

transferência das instalações produtivas e das formas de organização da produção. Portanto, encarava-

se a tecnologia como algo que viria embutido nas instalações das multinacionais e que, seria 

transferida diretamente ao parque industrial local. 

Em relação aos produtores mundiais, principalmente os europeus os europeus, poderiam 

inferir da anunciada política governamental era que estar ausente da indústria emergente significava 

estar excluído do mercado brasileiro, uma vez que cabia esperar que a produção nacional viesse a ser 

protegida da competição de produtos importados. Sob esse ponto de vista, a política do Governo 

brasileiro pode ser considerada como um estímulo decisivo ao engajamento das firmas estrangeiras 

na produção de veículos no país. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O marco inicial desse trabalho foi a industrialização voltada aos meios de transporte, 

desenvolvida no Plano de Metas do governo JK, com a intenção de gerar mais empregos, implantar 

variadas indústrias e contribuir para o desenvolvimento econômico por meio da fabricação de 

caminhões. Além dessas vantagens houve uma forte ligação com empresas multinacionais como: 

Willys Overland, Vemag, Mercedez Benz, Simca, Ford, Scania, General Motors, International 

Havester, Volkswagen e Toyota, sendo que muitas dessas ainda predominam nosso cenário nacional.  

Com uma grande produção de veículos, obteve um bom índice da nacionalização, chegando 

a 92%, tendo em vista que a meta era entre 90% a 95%. Mesmo não sendo prioridade no processo, os 

automóveis foram os veículos que mais foram produzidos entre os anos de 1957 e 1960, tendo em 

vista que em 1960 produziu quinze vezes mais que sua produção inicial, perdendo apenas para a 

produção de caminhões.  

Em relação a geração de empregos, as fábricas que foram implantadas na região do grande 

ABC geraram 150.000 empregos no setor. Juntamente a isso, foram implantadas muitas empresas de 

autopeças, tendo o registro de cerca de 300 fábricas. Por outro lado, com a forte concorrência foi 

necessário que essas empresas obedecessem às normas das montadoras, o que fez com que muitas 

ficassem no mercado de reposição, aquelas que buscaram por aperfeiçoar sua tecnologia buscaram 

ajuda estrangeira, facilitando dessa forma a instalação de fábricas estrangeiras no Brasil. 
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RESUMO 

O artigo tem por objetivo analisar os efeitos econômicos causados pelo Governo de Juscelino Kubitschek 

(1956-1961) e o seus ideais desenvolvimentistas com a execução do Plano de Metas, bem como as áreas que 

receberam prioridades de investimentos. O governo em questão é considerado por diversos autores como um 

dos melhores em toda a história brasileira, no qual contribuiu para melhorar as condições econômicas do país, 

necessárias para atingir um elevado grau de desenvolvimento no período em questão. Em linhas gerais, o Plano 

de Metas foi um período de prosperidade econômica trazendo mudanças para a economia do país, dando um 

salto no processo de substituição de importações, através da implantação do setor industrial e redução dos 

pontos de estrangulamento da economia. Foi um período de grande crescimento econômico, tendo sido 

atingida a maioria das metas traçadas, apesar das dificuldades de financiamento. Como pontos negativos do 

período pode ser mencionado o aumento das desigualdades regionais e o problema com alanco de pagamentos 

e alta inflação, apontada como grandes dificuldades herdadas pelo governo seguinte.  

Palavras-chaves: Plano de Meta; Infraestrutura; Industrialização.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1956, Juscelino Kubitschek (JK) assumiu a presidência, com ênfase nos ideais 

desenvolvimentista, o governo introduziu o Plano de Metas, que correspondia a prioridade dada em 

uma industrialização acelerada, no qual, consistia em um crescimento de 50 anos em 5 conforme o 

slogan da sua campanha. 

O Plano de Metas consistia em 30 metas, focando em diversos objetivos que só poderiam 

atingidos com o desenvolvimento dos setores de infraestrutura, sendo este o principal ponto de 

estrangulamento da economia. O Plano se deu com base no ideal desenvolvimentista, e teve bastante 

                                                           
51 A primeira versão desse trabalho foi elaborado como requisito parcial de avaliação da disciplina “Formação Econômica 

do Brasil II”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN). 
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sucesso. Grande parte das metas foram alcançadas e consolidou no país uma infraestrutura elevada, 

que por sua vez permitiu diversificação nas exportações brasileiras (PACHECO, 2010). 

O governo de JK é considerado por muitos autores como um dos melhores governos da 

história brasileira. O foco do seu governo tinha como objetivo diminuir a diferença entre 

subdesenvolvimento e desenvolvimento no país, tirando o atraso econômico do mesmo. A medida 

adotada, seria por meio da eliminação dos pontos de estrangulamento que em sua maioria, 

correspondia a problemas de infraestrutura, assim o país poderia se desenvolver dependendo do 

avanço interno da industrialização.  

O artigo tem como objetivo fazer uma análise do período de execução do Plano de Metas, 

bem como as suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil e evidenciar os investimentos 

feitos para o cumprimento das metas estabelecidas durante o mandato de Juscelino Kubitschek.  

Para a realização desse trabalho foi realizada basicamente pesquisa bibliográfica. Utilizou-se 

os trabalhos de Celso Lafer para compreender as metas iniciais e as alcançadas e, para uma 

contextualização histórica-econômica do período, foram utilizados, entre outras fontes, os trabalhos 

de Brum (1995), Joaquim (2008), Pacheco (2010), Meyer (2002) e Orenstein; Sochaczewski (1990). 

Na primeira parte será mostrado as concepções sobre Plano de Metas, desde o momento em 

que ele foi implementado até as medidas adotadas para resolver os pontos de estrangulamento. Na 

segunda, será explicitado os investimentos realizados nos diversos setores que o Plano pretendia 

atingir e as sérias dificuldades enfrentadas para adquirir financiamento. Em seguida será mostrado as 

fontes de financiamento para a execução do programa e as atitudes tomadas para importar bens de 

capital sem prejudicar os investimentos direcionados ao Plano de Metas e, por fim, expor as 

providências tomadas para combater a crescente inflação. 

 

2 BREVES CONCEPÇÕES SOBRE O PLANO DE METAS 

 

Em 31 de Janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek de Oliveira toma a posse. O Governo JK é 

reconhecido até hoje por ter realizado grandes feitos que se só tornaram possíveis graças a 

implementação do Plano de Metas. O Plano era composto por 30 metas e estava dividido em vários 

setores: cinco para a energia; sete para transportes; seis para alimentação; onze para a indústria de 
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base; uma para educação e por fim a construção de Brasília. Nos setores abordados, a produção 

cresceu consideravelmente, e atingiu uma média de crescimento de 80% enquanto o setor de 

transporte cresceu 600% nos anos em questão (MEYER, 2002, p. 28). 

O Governo JK deu ênfase no aprofundamento da transição do modelo agrário para um estilo 

mais industrializado e urbano e foi com base nessas ideias que se deu o plano de governo. A 

industrialização nos governos anteriores deu ênfase na produção de bens de consumo não-duráveis. 

Porém, no ano de 1957, durante o Governo de Kubitschek houve a nova reforma cambial, no qual 

tinha como um dos principais objetivos a substituição de bens de capital, para atingir um grau de 

autossuficiência na produção de bens de consumo duráveis e de capital (ORENSTEIN 

SOCHACZEWSKI, 1981). 

Cabe ressaltar que o Plano de Metas fez uso dos estudos de comissões anteriores sobre a 

economia nacional. Segundo Meyer (2002), os pontos de estrangulamento que foram encontrados 

durante a Comissão Mista Brasil – Estados Unidos, possuía três setores importantes para o 

desenvolvimento industrial, quais sejam: energia, transporte e alimentação. A continuidade e 

aprofundamento da industrialização brasileira dependia da solução desses estrangulamentos, pois há 

industrias que são dependentes desses setores, tal como a siderúrgica que só conseguiria crescer se 

houvesse um nível de infraestrutura suficiente para suprir as necessidades de energia e transporte 

desse setor. Portanto, o Governo federal tinha como objetivo acabar com essas dificuldades para 

continuar na marcha da industrialização. 

As metas tinham como principais objetivos a infraestrutura e a substituição de importações, 

para acabar com os pontos de estrangulamento interno e externo. Eliminar o ponto de 

estrangulamento interno acabaria em eliminar os problemas de infraestrutura. Já no caso de 

estrangulamento externo, baseia-se no processo de substituição de importações, ou seja, a ideia de 

criar uma indústria no país, resultaria em uma redução na necessidade de importar produtos e 

economizar gastos (reservas cambiais) (LAFER, 1970). 

 Na primeira parte dos anos de 1950, representa basicamente ao governo de Vargas, em que o 

padrão de acumulação que baseava-se na expansão do setor de capital, que serviria para elevar o nível 

de industrialização no país em três departamentos: departamento de bens de produção (DI), o 

departamento de bens de consumo não duráveis (DII) e o departamento de bens consumo duráveis 

(DIII) (OLIVEIRA, 1977). O período de 1933 até 1955 se baseou em um processo de industrialização 
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restringida (TAVARES, 1975). O processo de acumulação nessa época fundamentou-se em três 

pontos: na manutenção cambial, no qual transferia os saldos do setor primário exportador para o setor 

industrial; na nacionalização do DI; e, por último, na contenção relativa do salário dos trabalhadores. 

Do governo de JK em diante o processo de acumulação de capital entrava em um novo ciclo que 

consistiria na industrialização pesada, com foco na expansão do DIII, ou mais propriamente dito, no 

produtor de bens de consumo duráveis da economia, em que serviu de base para a execução do Plano 

de Metas (OLIVEIRA, 1977). 

 Desde o início da década de 50 a industrialização brasileira era conduzida pelo capital 

nacional. A partir da metade da década de 50 com o avanço da industrialização e a implementação 

do Plano de Metas, o país conta com maior participação do capital internacional, onde passa a orientar 

o processo de industrialização no Brasil, através de setores da indústria de bens duráveis. Sendo assim 

o capital estrangeiro desempenhará um papel importante nesse novo estágio do processo de 

substituição de importações (BRUM, 1995). 

 

3 A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE METAS E SEUS RESULTADOS 

 

O Plano de metas não era um programa elaborado sem ter contato com a realidade pois, em 

cada meta do Plano consistia em um objetivo que foi calculado através de estudos com a população 

por meio da quantidade de oferta e demanda de determinado setor, esse feed-back serviu de base para 

planejar os investimentos (LAFER, 1970). 

O programa era um plano quinquenal que ocorreria entre os anos de 1957 a 1961, que se 

basearia nos resultados obtidos na Comissão Mista Brasil – Estados Unidos. A comissão funcionou 

durante o segundo governo de Vargas, e iniciou os estudos em 1951 e concluiu seu relatório em 1953. 

O relatório encontrava pontos de estrangulamentos na economia brasileira, e indicava os setores de 

transporte e a energia com as maiores deficiências, que impediam o país de crescer. Por fim, o 

relatório da Comissão Mista contribuiu para planejar os setores ideais nos quais se deveria focar os 

investimentos. Outra contribuição foi a criação do Banco Nacional para o Desenvolvimento 

Econômico (BNDE) (JOAQUIM, 2008). 
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Tabela 1 - Estimativa de Investimento Total 1957-1961 

Setores 
Produção 

Interna 
Importação Total % 

Energia 110,0 69,0 179,0 42,4 
Transporte 75,3 46,6 121,9 28,9 

Alimentação 4,8 10,5 15,3 3,6 

Ind. Básica 34,6 59,2 93,8 22,3 

Educação 12,0 - - 2,8 

Total 236,7 185,3 422,0 100,0 

Fonte: Orenstein; Sochaczewski (1990, p. 177). 

Conforme pode ser observado na tabela 1, a maior quantidade dos investimentos foi nos 

setores da energia, com 42,4%, e transporte 28,9%, somando os dois 71,3% e era de responsabilidade 

do setor público. A alimentação com 3,6% e educação com 2,8% foram os menos beneficiados de 

investimento, pois estes eram os últimos setores a receberem investimentos. A indústria básica 

recebeu 22,3% de recursos e era de responsabilidade do setor privado.  

 De acordo com Lafer (1973) a taxa média de crescimento do PIB foi de 7% no período de 

1957-1962, o que se nota uma melhora em termos comparativos com a taxa de 5,2% pertencente a 

primeira metade dos anos 60. O investimento, principal responsável pelo crescimento, representou 

cerca de 5% do PIB real no período de 1957 a 1961. 

Dividido em vários setores, o investimento tinha como principal objetivo atingir pontos de 

estrangulamento da economia. O investimento no setor de transporte abrangia metas ferroviárias, 

rodoviárias, ferroviárias, aeroviárias e de navegação e de navegação marítima. Várias estradas foram 

construídas nos anos em questão. A indústria automobilística foi um dos setores mais importantes 

para o processo de substituição de importações e suas contribuições foram maiores do que qualquer 

outro setor, sendo este o setor líder para o crescimento industrial, onde concedeu condições 

necessárias para gerar novas fontes de empregos e expandir o setor de serviços (PACHECO, 2010).   

O investimento no setor de alimentação serviu para a construção de armazéns, silos e 

matadouros, além de introduzir máquinas na produção agrícola e dobrando a sua produção (MEYER, 

2002). 

 De acordo com Orenstein; Sochaczewski (1990, p. 179) as metas do plano eram:  

 Aumentar a capacidade de Energia elétrica de 3,2 milhões em 1955 para 5,2 milhões de kW 

em 1960.  
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 Aumentar a produção de Carvão de 2,1 milhões de toneladas em 1955 para 3,1 milhões de 

toneladas em 1960. 

 Aumentar a produção de Petróleo de 6.000 barris/dia em 1960. 

 Concertar de Ferrovias e construir de novas, no qual a construção atinge 3.110 Km de linhas 

sobre um total de 37.000 Km. 

 Construção de Rodovias em 13.000 Km sobre um total de 46.000 Km de 1955 até 1960. 

 No setor Siderúrgico, aumentou a produção de aço de 1,2 milhões em 1955 para 2,3 milhões 

em 1960. 

 Aumentar a quantidade produzida de Cimento de 3,6 milhões em 1955 para 5 milhões em 

1960. 

 Introduzir a indústria automobilística e produzir em 1960, uma quantidade total de 170.000 

veículos. 

 Estímulo de subsetores: material elétrico, maquinas e equipamentos. 

 Educação e Saúde eram classificadas como outras metas.   

Para realizar os investimentos previstos, o setor público teria uma grande relevância na 

realização do Plano, pois caberia a ele 50% dos investimentos e, ao setor privado, 35% dos 

investimentos. O setor público nos anos 50 era responsável apenas por fornecer insumos básicos, mas 

durante as execuções do Plano, o setor público ficou com a responsabilidade das obras de 

infraestrutura, para evitar os pontos de estrangulamento que dificultavam o desenvolvimento da 

indústria (ORENSTEIN; SOCHACZEWKI, 1990). 

“Com a execução do Plano de Metas, a participação das receitas totais do governo em relação 

ao PIB aumentou. O indicador vinha se mantendo constante até 1957, por volta de 20%, entretanto, 

com o Plano, ele chega a atingir 23,2%” (ORENSTEIN; SOCHACZEWKI, 1990). Ainda conforme 

os autores, os gastos do governo também aumentaram, concomitante ao avanço do Plano, sendo que 

nos anos de 1950 a 1961, as receitas do governo cresceram em 15% e as empresas públicas recebiam 

financiamento de 25% nos anos de 1960 a 1961.  

Para JK, a única forma de tirar o país do modelo agrário e assim elevar o grau industrialização 

brasileira, seria necessário a participação do capital externo e se daria por meio de três recursos: 

primeiro, seria grandes investimentos estrangeiros nos setores de indústria de base, no qual a instrução 

113 seria responsável por essas regalias; segundo, consiste nos empréstimos para empreendimento 
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público, no qual criou um grande endividamento em um curto período de tempo; e, em terceiro, 

correspondia ao financiamento de bancos para a compra de produtos no país (JOAQUIM, 2008).  

O Brasil é um país que está em uma condição inferior em relação aos países desenvolvidos. 

Portanto, o capital estrangeiro seria uma das ferramentas fundamentais para acelerar o 

desenvolvimento. Então para diminuir o atraso em relação aos países desenvolvidos, o governo de 

JK utilizou de um modelo econômico, que no início afetou o crescimento da indústria nacional de 

bens de capital, por meio desnacionalização da economia. Após essas medidas tomadas, o capital 

estrangeiro passou a conduzir a industrialização brasileira (BRUM, 1995). Se bem que, conforme 

Brum (1995), ainda durante a primeira metade da década de 50, a condução da industrialização se 

deu basicamente pela condução da empresa de capital nacional. Já a partir da segunda metade, o 

capital internacional será o responsável por comandar os setores da indústria de bens duráveis, e 

assim, ainda no ano de 1953, já se iniciava o processo de abertura ao capital estrangeiro, em que se 

permite a entrada e saída de capital a uma taxa de câmbio livre (BRUM, 1995). 

O período dos anos de execução do Plano de Metas foi considerado por um aumento 

considerável da inflação, em consequência de prejuízos no Tesouro, levando em consideração as 

receitas e despesas. No entanto, apesar dos problemas, o governo negou-se a cortar gastos 

(PACHECO, 2010). Os investimentos realizados para a construção de Brasília foram elevados, que 

resultou em gastos de 2% do PIB. Os recursos enviados para as empresas nacionais prejudicaram 

ainda mais as contas do Tesouro. Diante dessas situações, era necessária uma movimentação de 

recursos para manter a vida dessas empresas, então para atrair capital estrangeiro, foi implementada 

a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) (JOAQUIM, 2008). 

A SUMOC utilizou da instrução 113 que tinha como principal objetivo, permitir importar 

bens de capital sem o pagamento da mercadoria no exterior, pois os equipamentos seriam importados 

sob forma de investimentos estrangeiros, tornando possível ampliar a quantidade de bens de capital 

sem gastar divisas. Essa providência tomada contribuiu para que as indústrias importassem 

equipamentos sem restringir divisas, escassas no país frente a necessidade de “substituição de 

importações”; no entanto, privilegiou apenas as empresas estrangeiras, pois, as importações de 

equipamentos seriam feitas principalmente por elas. Isto além de auxiliá-las, tornou possível que as 

empresas nacionais se juntassem com as estrangeiras ou, até, fazendo as indústrias nacionais mais 

bem posicionadas no mercado conseguirem financiamento externo (JOAQUIM, 2008).  
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Tabela 2 - Licenças concedidas a investimentos estrangeiros sob a instrução 113 da SUMOC 

Anos Nº de licenças 

1955 42.027 

1956 47.452 

1957 119.157 

1958 104.176 

1959 86.817 

1960 107.219 

Fonte: Meyer (2002, p. 37).  

Segundo Meyer (2002) a eficácia da Instrução 113 é confirmada pelo expressivo crescimento 

na entrada de capital estrangeiro no país, que conforme estatísticas da época, cerca de 70% das 

importações de bens de capital no período foi uma resposta direta à Instrução. Assim, o capital 

estrangeiro passa liderar a industrialização brasileira.  

O Plano de Metas teve como maior dificuldade a questão do seu financiamento. A execução 

de um plano de tamanha envergadura fez com que, nos anos finais do plano, ocorresse problemas 

com a inflação e com o balanço de pagamentos. O país encontrava-se em uma situação desfavorável, 

onde não tinha como arrecadar poupança em decorrência de um sistema financeiro pouco 

desenvolvido, além do baixo lucro das exportações, assim uma das medidas recorrentes foi utilizar o 

financiamento inflacionário (MEYER, 2002).  

Tabela 3 - Brasil: Déficit de Caixa do Tesouro e Financiamento 1956-1960 

Execução Orçamentária Financiamento do Déficit de Caixa 

Ano Receitas Despesas 
Saldo 

Orçamentário 

Banco do 

Brasil 
Títulos Outros Total 

1956 74.1 107,0 -33,0 24,4 0,2 -0,3 23,9 

1957 85.8 118,7 -32,9 15,8 9,5 15,8 41,1 

1958 117,8 148,5 -30,7 16,7 9,2 -0,3 25,6 

1959 157,8 184,3 26,4 25,2 8,8 ... 32,0 

1960 233,0 246,6 -31,6 75,4 2,2 -13,6 64,0 

Fonte: Orenstein; Sochaczewski (1990, p. 189).   

Segundo Orenstein; Sochaczewski (1990) como medida adotada para combater a inflação foi 

a criação do Programa de Estabilização Monetária (PEM), que continha os seguintes objetivos: 

correção dos desequilíbrios financeiros do setor público, expansão da moeda, definição de políticas 

salariais e ajustes nas empresas públicas e a correção do desequilíbrio do balanço de pagamentos.  

Conforme Meyer (2002), o PEM determina medidas para controlar o crescimento dos preços 

dentro do país: previa o ajuste da taxa de expansão dos meios de pagamento à taxa de crescimento do 

Produto Nacional Bruto, redução das emissões do Tesouro, mediante a eliminação do déficit público; 
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limitação do crédito privado; contenção de preços e salários e outras medidas restritivas que 

normalmente, são recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em situações de 

desequilíbrio do balanço de pagamentos. Nem mesmo o PEM foi capaz de controlar os descontroles 

do Banco do Brasil que contribuíram ainda mais para o crescimento da inflação.  

JK não concordava com diminuir gastos públicos e interromper as obras em Brasília. Dado as 

situações da inflação e os gastos elevados para a execução do Plano de Metas, o FMI apresentou um 

diagnóstico que constava as seguintes informações: primeiro, que a dívida brasileira estava muito 

alta, e não valia aprovar empréstimos para o país, pois elevaria a própria dívida; segundo, o 

crescimento do crédito para o setor privado era excessivo e inflacionário; e, terceiro, que o sistema 

de câmbio se encontrava em dificuldades, devido à grande demanda de divisas. Diante dessas 

situações, o FMI recomendava ao Brasil uma reforma cambial que faria parte de um plano de 

estabilização com o objetivo de acabar com a inflação (JOAQUIM, 2008). Frente a uma situação mais 

apertada que a estratégia gradualista de combate à inflação elaborada pela equipe do governo, JK se 

negou a empreender as recomendações e rompe com o FMI (ORENSTEIN; SOCHACZEWSKI, 

1990).  

Tabela 4 - Superávit do Balanço de Pagamentos e Base Monetária 

Ano Balanço de Pagamentos Base monetária 

1956 194 19,3 

1957 -180 35,1 

1958 -253 18 

1959 -154 38,7 

1960 -410 40,2 

1961 115 60,4 

Fonte: Meyer. (2002, p.39)  

Conforme os dados elencados na tabela 4, o rompimento com o FMI (ao fim do ano de 1959) 

agravou o problema na balança de pagamentos, tornando ainda mais grave no ano seguinte ao 

rompimento (1960), com enorme rombo no balanço de pagamentos, com saldo negativo considerável 

em relação aos anos anteriores.  

A estratégia de desenvolvimento voltado para o mercado interno, baseado no processo de 

substituição de importação, não teve êxito quanto a solução dos problemas do balanço de pagamentos. 

Os investimentos das empresas internacionais, nos anos do governo de JK, compensaram as pequenas 

quantidades de exportações. Com a redução dos investimentos e o aumento da importação de bens 

intermediários e bens de capital, para implantar uma indústria pesada, houve uma contradição entre 



 

  294  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

uma industrialização voltada para o mercado interno, mas financiada e controlada pelo capital 

estrangeiro, e a insuficiência de geração de divisas. Assim a estratégia de desenvolvimento foi 

condicionada pelo setor de bens de consumo duráveis, mesmo que os setores de bens de capital 

apresentassem uma certa eficácia (JOAQUIM, 2008).  

Tabela 5 – Brasil Plano de Metas, Previsão e Resultados, 1957-1961 

As Metas Previsão Realizado % 

Energia Elétrica (1.000 Kw) 2.000 1.650 82 

Carvão (1.000 ton.) 1.000 230 23 

Petróleo-Produção (1.000 barris/dia) 96 75 76 

Petróleo-Refino (1.000 barris/dia) 200 52 26 

Ferrovias (1.000 km) 3 1 32 

Rodovias-Construção (1.00 Km) 13 17 137 

Rodovias-Pavimentação (1.000 Km) 5 - - 

Aço (1.000 ton.) 1.100 650 60 

Cimento (1.000 ton.) 1.400 870 62 

Carros e Caminhões (1.000 unid.) 170 133 78 

Nacionalização (carros) (%) 90 75 - 

Nacionalização (Caminhões) (%) 95 74 - 

Fonte: Orenstein; Sochaczewski (1990, p. 180).  

Ao comparar as previsões e os resultados, pode-se perceber que o carvão e as ferrovias não 

tiveram tanto êxito em relação as demais metas, que por sua vez eram complementares ao transporte 

rodoviário. Ainda assim, a maioria alcançou suas metas, principalmente as áreas que receberam 

prioridades conforme foi estabelecido. Contudo, o Plano de Metas contribuiu com um forte incentivo 

ao desenvolvimento, que permitiu o setor industrial crescer e se diversificar (ORENSTEIN; 

SOCHACZEWKI, 1990). 

O Plano de Metas trouxe para o país, desenvolvimento econômico em que houve diversas 

mudanças para a economia do país, diminuindo a necessidade de um modelo de substituição de 

importações, através da implantação do setor industrial para reduzir os pontos de estrangulamento da 

economia, implantando no país a necessidade de diminuir o atraso econômico em relação aos países 

desenvolvidos. Conforme Pacheco (2008, p. 52):  

 Com base nessa necessidade, o Governo Juscelino Kubitschek representou o auge 

dessa corrente de pensamento, pois deu grande ênfase à diversificação industrial e à 

superação de gargalos na infraestrutura mediante um extenso programa de 

investimentos, denominado Plano de Metas. De uma forma geral, esse Plano obteve 

bastante sucesso no sentido de conseguir elevado percentual de realização dos 

objetivos inicialmente traçados. A indústria de bens duráveis se consolidou via a 

consolidação da indústria automobilística e a indústria de bens de capital obteve 

grande crescimento. 
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Em conformidade com Lafer (1970), a formulação e implementação do plano de metas, foi 

bem-sucedido, tanto na formulação e implementação com inclinação a ultrapassar as previsões do 

PM. Onde os problemas herdados pelos governos seguintes refletem os resultados do projeto 

implementado por JK. 

Foi um período de grande crescimento econômico. Porém, dadas as vicissitudes do 

desenvolvimentismo nacional, não conseguiu acabar como o problema do desemprego e da pobreza 

da maioria da população, e a concentração de renda e as desigualdades regionais se agravaram 

(BRUM, 1995; MEYER, 2002), e as políticas de financiamento adotadas agravaram os problemas de 

inflação que o país já vinha enfrentando, ficando como grandes problemas para os governos seguintes. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os pontos de estrangulamento encontrados pela Comissão Mista Brasil – Estados Unidos teve 

grandes contribuições para o governo de JK, pois graças a isso foi possível diagnosticar corretamente 

as causas que impediam o país de crescer. Esses setores que possuíam deficiências receberam 

prioridades e tornou possível uma dinamização do mercado interno, acelerando a industrialização do 

país.  

Nos anos de execução do Plano de Metas, a substituição de importação nos setores de bens de 

consumo duráveis e de bens de capital tiveram forte participação para a mudança da estrutura do país, 

que até então se baseava na produção de bens de consumos não duráveis. Porém, o país não podia 

gastar divisas com importações para dar prioridade dos investimentos à execução do plano e, portanto, 

foi adotado medidas para adquirir bens de capital por meio da instrução 113 da SUMOC, que acelerou 

o processo de industrialização, embora tenha beneficiado mais as indústrias estrangeiras, em 

consonância com o caráter oligopolista da industrialização após metade dos anos 1950. 

Em linhas gerais, o Plano de Metas foi um período de prosperidade econômica trazendo 

mudanças para a economia do país, dando um salto no processo de substituição de importações, 

através da implantação do setor industrial para reduzir os pontos de estrangulamento da economia, 

implantando no país a necessidade de diminuir o atraso econômico em relação aos países 

desenvolvidos. Foi um período de grande crescimento econômico. Como pontos negativos desse 

período de grande crescimento econômico, pode ser mencionado o aumento das desigualdades 
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regionais e os problemas de alta inflação que o país já vinha enfrentando e que foram herdadas pelos 

governos seguintes.  
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RESUMO 

 
O chamado milagre econômico brasileiro refere-se ao período em que ocorreu acentuado crescimento 

econômico, em decorrência da abertura da economia brasileira para o capital internacional. Tal crescimento 

teve sua ênfase na elevação da renda para consumo dos setores mais altos da economia, em virtude do grande 

em especial o setor de bens duráveis, assim como pela resolução dos problemas inflacionários decorrentes dos 

períodos anteriores, concentrando suas medidas na diminuição do déficit público, as reformas de base e o 

arrocho salarial dos trabalhadores.  Dessa forma, observa-se a elevação da concentração de renda das classes 

altas em virtude das transferências da renda dos trabalhadores para os capitais empresariais, levando a 

precarização da classe pobre, o êxodo rural e a marginalização das metrópoles. 

 

Palavras-chaves: Milagre Econômico; Industrialização; Desenvolvimento. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O “milagre econômico” brasileiro refere-se ao período de 1968 a 1974, no qual o país 

apresentou extraordinário crescimento da economia, sendo que sua taxa atingiu patamares altamente 

expressivos, registrando uma média de 11,1% ao ano – um crescimento expressivo durante seis anos 

seguidos, o que significava quase dobrar a economia neste período (OLIVEIRA, 1976; BRUM, 1994) 

A política de desenvolvimento centrava-se na participação assídua do capital estrangeiro, de 

tal modo que as abertura para o mercado de capital tomou o rumo já visto anteriormente nos períodos 

de Vargas com o Estado Novo, assim como o período Juscelinista e o Plano de Metas. Ou seja, 

tratava-se de um aprofundamento do processo de industrialização que já vinha em curso desde início 

dos anos 1950 e, principalmente, após a entrada o país em uma fase de industrialização pesada, 

tornando fundamental a presença e participação de capital estrangeiro, dada a necessidade de 

                                                           
52 A primeira versão desse trabalho foi elaborado como requisito parcial de avaliação da disciplina “Formação Econômica 

do Brasil II”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza (DEC/CAMEAM/UERN). 
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financiamento dentro do estágio da industrialização capitalista, de caráter marcadamente oligopolista 

(PEREIRA, 1985).  

Contudo, a abertura presenciada nos anos de regime militar foi sobreposta em novo patamar, 

sendo que, a priori, a ideia principal desde o Plano de Metas, assim como no I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), era o de fortalecer o mercado interno brasileiro, desenvolvido através do 

processo de substituição de importações, com ênfase a produção de bens duráveis, em um primeiro 

momento, seguida da ampliação dos investimentos no mercado agrícola na finalidade voltar a 

produção ao setor externo, dando início um período de produção agrícola-exportador, para que os 

financiamentos do modelo de desenvolvimento fossem estendidos, e o ritmo da “marcha do 

desenvolvimento” alcançasse níveis ainda maiores, sob a direção de Delfim Netto (BRESSER-

PEREIRA, 1985). 

A ideologia militar baseava-se na Escola Superior de Guerra (ESG), onde se mostrava 

presente a participação do Estado na economia com as premissas da segurança nacional e de uma 

forma moderna de capitalismo (OLIVEIRA,1976; SANTOS, 2007).  

O desenvolvimento mostra-se extremamente concentrador em três vertentes: regional, pessoal 

e de renda. A proposta nacional dessa época, o desenvolvimento proposto pelos militares, não 

considerava atender as necessidades fundamentais da maioria das pessoas como prioridade, assim a 

industrialização foi ampliada na perspectiva de centralização e concentração de renda das classes 

média e alta, já que o crescimento industrial, carro chefe do crescimento econômico, era puxado pelo 

setor de bens de consumo duráveis, setor esse indiferente a renda das classes baixas. As regiões 

específicas, principalmente Sul e sudeste, foram apreciadas com maiores índices de investimento, 

assim como as empresas de grande porte, através das transferências de capital externo como forma 

direta de investimento, ou a implantação de multinacionais (BRUM, 1994).  

Bresser-Pereira (1985) viu como consequência desse modelo a precarização cada vez maior 

das classes baixas e dos trabalhadores brasileiros, em decorrência da concentração de renda presente 

nas faixas de classes alta e média. Isso levou a um violento êxodo rural e uma marginalização da 

população, que via diminuída sua participação tanto no crescimento do PIB, quanto nas negociações 

trabalhistas com a restrição dos sindicatos populares. 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Considerando a análise econômica 

nacional brasileira do período de 1968 a 1974 conhecido como “milagre econômico”, elucidando seus 
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pontos positivos, no que consiste o extraordinário crescimento econômico, assim como os reveses 

observados pela ótica social, sobretudo na distribuição de renda.  

Partindo de tais premissa, esse estudo tem como objetivo compreender quais os impactos 

proporcionados pelo “Milagre Econômico” brasileiro. Sendo dividido em seis seções, iniciando-se 

por uma introdução, anteriormente demonstrada, seguida da segunda parte – antecedentes do milagre: 

O PAEG e as reformas como bases do crescimento industrial; a terceira parte -  o “milagre brasileiro” 

e a grande expansão industrial; a parte quatro - consequências sociais do crescimento acelerado: a 

concentração de renda; e, por último, a parte cinco – considerações finais. 

 

2 ANTECEDENTES DO MILAGRE: O PAEG E AS REFORMAS COMO BASES DO 

CRESCIMENTO INDUSTRIAL    

 

Para que o país pudesse enfim se desenvolver de maneira acelerada, o governo militar fixou 

esforços, a priori, no diagnóstico das causas inflacionárias e na definição de políticas com o objetivo 

de controlá-la, de modo que esta não seja prejudicial ao desenvolvimento da indústria nacional e ao 

comércio de capital. Para tal, foi criado o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

programa responsável por acentuar a importância da manutenção e de recuperação, das taxas de 

crescimento da economia. No plano, o combate à inflação mantinha-se no sentido de não ameaçar o 

ritmo da atividade produtiva. O PAEG propunha políticas de incentivo às exportações e 

internacionalização da economia, abrindo-a ao capital estrangeiro, promovendo a integração aos 

centros financeiros internacionais e ao explícito alinhamento com o sistema norte-americano 

(BRESSER-PEREIRA, 1985). 

O PAEG era um misto de medidas conjunturais para controle do processo inflacionário, 

introduzindo um longo sistema de reformas institucionais. A principal das medidas adotadas pelo 

PAEG foi a adoção de medidas monetárias para controle da inflação. Sua indexação permeou outras 

áreas trazendo à tona, também, mudanças nas áreas fiscal, cambial salarial e de proteção. Como 

afirmam Gremaud; Toneto Jr. (1997) as principais reformas estavam voltadas a mudanças no sistema 

tributário, principalmente na mudança da forma de arrecadação com a substituição de impostos em 

cascata por impostos sobre os produtos industrializados (IPI), como a criação de impostos sobre 

operações financeiras (IOF), eliminação de impostos sobre lucros ilusórios, eliminação da autonomia 
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dos estados e municípios na definição de suas regras tributárias e a proibição do aumento de gastos 

pelo poder legislativo; do ponto de vista monetário-financeiro as medidas buscavam garantir 

rentabilidade real dos ativos, possibilitar o controle monetário, segmentar as formas de captação e 

aplicação de recursos e aproximar-se do sistema financeiro internacional; trabalhistas voltadas a 

medidas de arrocho salarial, troca de estabilidade por recebimento do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e mudanças no cálculo para aumento salarial.  

A inflação brasileira foi diagnosticada como o resultado da inconsistência na política 

distributiva baseada em dois pontos, que seriam: os dispêndios governamentais superiores à retirada 

do poder de compra do setor privado, como imposto ou empréstimo público, e a incompatibilidade 

entre a propensão marginal a consumir e a propensão marginal a investir. Dessa forma, a inflação foi 

diagnosticada como de custos, indicando que os preços estavam sendo estabelecidos por 

monopolista/oligopolistas. As medidas tomadas foram coerentes a esse diagnóstico. Boa parte das 

medidas tomadas tiveram por objetivo estimular a procura. Por isso, as medidas de incentivo foram 

tomadas, assertivamente, reformando a política salarial, procurando-se compensar as perdas sofridas 

pelos assalariados; flexibilizando a política de crédito; mantendo, em nível elevado, os investimentos 

públicos; e estimulando a procura para que as empresas aumentassem sua produção e os níveis de 

emprego fossem reestabelecidos. Na medida em que o governo conseguia reduzir as taxas 

inflacionárias através do estimulo a demanda e ao controle de preços, tornava-se mais fácil controlar 

o déficit de caixa e as emissões. 

 Bresser-Pereira (1985) assume que a velocidade com que o governo definiu suas metas de 

contenção inflacionária, bem como a coerência entre o modelo e as medidas seguidas foram 

adequadas. Apesar das recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o controle 

inflacionário, as autoridades preferiram seguir um modelo mais gradualista. Brum (1994) demonstra 

que as causas básicas da inflação eram os déficits do setor público, o excesso de crédito ao setor 

privado e os excessivos aumentos salariais. Sendo que para a redução do déficit público o governo 

deveria atuar, fortemente em uma medida de contenção de gastos, cortando as despesas não 

essenciais, além de corrigir as tarifas públicas e aumentar sua arrecadação de impostos.  

A respeito do diagnóstico proposto para controle inflacionário, no período de 1963, o déficit 

público era visto como principal responsável pelo aumento e descontrole da inflação. Por isso, 

medidas de contenção de gastos públicos foram utilizadas semelhantes aquelas utilizadas por 

governos anteriores, voltando-se a correção dos preços defasados, redução do déficit público e 
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controle de expansão do crédito ao setor privado. Em meados de 1963, é anunciado aumento nos 

preços de trigo e derivados do petróleo, além de se contar com uma diminuição das taxas nominais 

de crédito ao setor privado e aumentos nos depósitos compulsórios bancários, medidas essas ocorridas 

em decorrência das abolições de subsídios e tarifas e transporte.  As medidas tomadas, pelo então 

presidente João Goulart, não obtiveram o apoio internacional esperado, tendo em vista o fracasso em 

busca de novos empréstimos. Autores como Well (1977) atribuíram as medidas tomadas, pelo 

programa de estabilização econômica, a recessão econômica presenciada nos anos de 1963/1964, já 

que houveram quedas acentuadas em diversas taxas, como exemplo o crescimento do PIB que caiu 

de 6,6% em 1962 para 0,6% em 1963. Outras interpretações de enfatizam essa relação programa de 

estabilização econômica e recessão, baseados na perda de dinamismo no processo de substituição de 

importações, com aumento da relação marginal de capital-produto (ABREU, 1989).  

A reformulação institucional do sistema financeiro, iniciada pela criação do Banco Central 

com a lei 4.595. Até então as funções de Bacen eram divididas entre a Sumoc (órgão normativo), que 

veio a ser substituído pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e o Banco do Brasil, que acumulava 

funções de banco comercial, de banqueiro do tesouro e banqueiro do sistema bancário, através da 

carteira de redesconto e da caixa de mobilização bancária.  Ao Bacen foi reservado a função de gestor 

de alguns fundos da administração pública, enquanto ao Banco do Brasil ficaram reservadas as 

funções de banqueiro do governo, agindo como responsável pelo Sistema Nacional de Crédito Rural, 

e outros programas, realizando operações em nome do tesouro nacional. (GREMAUD; TONETO 

JR., 1997).  

No gráfico 1, abaixo, pode-se observar as taxas de inflação brasileira, entre os anos de 1957 

a 1980, sendo em 1957 o ano que apresentou a menor taxa de inflação durante todo esse período 

(7,0%), vindo a ter crescimento significativo nos anos posteriores, mesmo havendo diminuição em 

alguns anos, não tornou a voltar a esse percentual.  
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Gráfico 1: Taxa anual de inflação brasileira nos períodos de 1957 a 1980 

 
Fonte: BRUM (1994. p. 163). 
*A taxa de inflação de 1973 foi manipulada pelas autoridades econômicas da época, com finalidade de conceder reajustes 

mais baixos. Gráfico elaborado pelo autor. 

Os anos de 1963 e 1964 apresentaram alta nos índices de inflação, chegando a 81,3% e 91,9% 

respectivamente, tendo diminuição nos anos posteriores. Apesar da tentativa de controle 

inflacionário, o gráfico anterior demonstra, que o período de 1957 a 1964 tiveram taxas crescentes, 

enquanto o período seguinte (1964 - 1973) a inflação apresentou taxas declinantes com média anual 

de 19,3%, mantendo-se um crescimento acentuado nos períodos seguintes, especialmente, a partir de 

1978.  

Um dos principais elementos para o controle da inflação foi, sem dúvidas, a nova política 

salarial, que veio a ser conhecida como política do “arrocho salarial”, na qual as negociações entre os 

sindicatos e as empresas foram substituídas por uma política salarial formulada pelo governo. Esta 

excetuava os grandes salários, ou seja, aqueles pertencentes as classes altas e médias-altas, afim de 

favorecer o acúmulo de capital, para que se fosse possibilitado o aumento dos investimentos dos 

negócios, assim como, também visava-se o aumento da demanda de bens de consumo duráveis. Dessa 

forma, é reduzido dos custos das empresas uma parcela daquilo que é gastos com salários, por isso, 

há acentuado aumento das margens de lucro (BRUM, 1994).  

O PAEG continha de forma uma política salarial bem definida, baseada em três pontos 

básicos: manter a participação dos assalariados no produto nacional, impedir que os ajustes 

desgovernados realimentem o processo inflacionário e corrigir as distorções salariais, em especial, no 
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serviço público federal, autarquias e Sociedade de Economia Mista. Em 1965, a circular nº10 

estipulava a seguinte forma de reajuste salarial dos servidores públicos: (i) deveria ser estabelecido o 

salário médio real dos últimos 24 meses; (ii) sobre o salário médio, deveria incidir a taxa de 

produtividade; (iii) Cumpria acrescentar a metade da inflação programada pelo governo para o ano 

seguinte (resíduo inflacionário); e (iv) ficava estabelecido o princípios do reajuste anual (RESENDE, 

1989; GREMAUD, TONETO JR., 1997) 

O PAEG preparou terreno para o desenvolvimento subsequente, apesar das taxas de 

crescimento de menor expressão, entre 1964 e 1967. A equipe econômica que assumiu em 1967 

mudou a estratégia de controle inflacionário para necessidade de crescimento mais premente. Em 

relação a inflação, as novas instituições permitiam taxa de 20% a.a. dando liberdade ao combatem 

inflacionário, no sentido de correção monetária. O diagnóstico anterior passou de “inflação de 

demanda” para “inflação de custo”, onde foi criado mecanismos de controle de preço, como a criação 

da CIP (Comissão Internacional de Preços), mesmo mantendo-se a política salarial.  (GREMAUD, 

TONETO, 1997) 

 

3 O “MILAGRE BRASILEIRO” E A GRANDE EXPANSÃO INDÚSTRIAL 

 

Internamente, os estímulos governamentais assumiram diversas formas, desde a introdução 

do sistema de minidesvalorizações cambiais (crawling peg), a partir de 1968, e a criação do Programa 

Befiex, em 1972, na qual permitiu-se às empresas, com planos de exportação, contar com uma série 

de facilidades para importações, sujeitas ao desempenho exportador futuro. Tais medidas 

consideradas em conjunto e tendo em vista o excelente ambiente externo da época, pode-se explicar 

o excepcional desempenho exportador observado durante o “milagre”: taxas de crescimento anuais 

médias de 24,6% do valor (em US$) das exportações, e de 39,5% no caso de manufaturados, sendo 

que, em 1973, é observada uma queda para o nível de 1,4% da taxa de vulnerabilidade externa, medida 

entre a relação de dívida externa líquida/exportações (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 
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Tabela 1 - Comparação de Indicadores Macroeconômicos: 1964-1967 e 1968-1973 

Indicadores selecionados 
Média (%) 

1964-1967 

Média (%) 

 1968-1973  

Taxa de crescimento do PIB 4,2 11,1 

Inflação (IGP% a.a.) 45,5 19,1 

Taxa de crescimento das exportações em US$ (% a.a.) 4,1 24,6 

Taxa de crescimento de importações em US$ (% a.a.) 2,7 27,5 

Saldo da Balança Comercial (em US$ milhões) 412 0 

Saldo em Conta Corrente (em US$ milhões) 15 -1198 

Dívida Externa Líquida/Exportação de bens 2 1,8 

Saldo do Balanço de Pagamentos (em US$ milhões) -13,8 1102,8 

Fonte: VELOSO, VILLELA, GIAMBIAGI (2008, pp. 221-246). 
 

Como demonstrado na tabela 1, no período de 1968-1973 o crescimento do PIB obteve taxas 

consideráveis, proporcionalmente oposta ao decréscimo apresentado pela taxa de inflação. Junto a 

isto, observa-se a expansão das taxas de crescimento, representada especialmente por produtos 

primários, enquanto o Saldo na balança mostrava-se ainda menos favorável devido ao grande 

aumento das importações, especialmente, de produtos de bens duráveis e tecnologia sofisticada. 

Nesse contexto, o Brasil usufruiu, durante vários anos, os benefícios da conjuntura externa sem 

enfrentar os problemas de balanço de pagamentos normalmente associados às fases de crescimento 

acelerado. Isso, tornou-se possível não só graças ao financiamento do déficit em transações correntes, 

que se encontrava ocioso no mercado internacional, mas, também, devido à expansão do quantum 

exportado e à melhoria dos termos de troca, que veio a ampliar a capacidade de importação do país. 

Em paralelo, a expansão do comércio internacional de 17,8% a.a. em dólares correntes, entre 1968 e 

1973, os preços das commodities no mercado mundial também se elevavam de forma significativa. 

No período 1970-1973, o preço médio dos produtos primários elevou-se a uma taxa anual de 14,3%, 

enquanto a inflação internacional- medida pelo deflator implícito do PIB dos países da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi de apenas 6% a.a., beneficiando, assim, 

os exportadores dessas mercadorias, como o Brasil, através da melhoria de suas relações de troca 

(VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 

As classes média-alta e alta intensificaram sua demanda por determinados serviços e por bens 

de consumo duráveis. Segundo Pires (2010), entre 1964 e 1970, a produção da indústria cresceu 42%, 

a indústria têxtil teve queda de 4%, a indústria de material elétrico aumentou 113%, e a de transportes 

143%. Esse fato foi decorrente do aumento de investimentos, externos e interno, como também pela 
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própria intensificação estatal em investimentos áreas de infraestrutura e fontes de energia. Entre 1968 

e 1970 os investimentos subiram modestamente. Assim, em 1967, os investimentos correspondiam a 

16,2% do PIB, passando para 18,8% em 1970. 

Entre 1968 e 1973 o crescimento do Produto Industrial foi sempre superior ao do Produto 

Interno Bruto, e na composição do Produto Industrial destaca-se o comportamento da Indústria de 

Transformação, crescendo 13% a.a. no respectivo período. As taxas de crescimento desta indústria 

por categoria de uso e mostra que o maior resultado combinado da ampliação do crédito ao 

consumidor, da capacidade ociosa existente e do crédito fácil, seja ele para o consumo como para o 

investimento. Em seguida, o crescimento da oferta de bens de capital em 18% a.a., o de bens 

intermediários em 14% a.a., puxados pelos gastos do governo em energia, transporte e comunicações. 

Finalmente, tem-se o crescimento dos bens de consumo não duráveis, referente a 9% ao ano, puxado 

pelos consumidores de baixos salários em alimentos e vestimentas (EARP, 2003). 

Pires (2010) demonstra que o desenvolvimento do setor industrial brasileiro teve assídua 

participação do setor externo, o que determinou um modelo de extrema dependência internacional. 

Sendo assim, a economia brasileira abriu-se a uma entrada de capitais, sejam eles para financiamento, 

como também para a implantação de multinacionais. A participação das importações no PIB que antes 

era de 5,4%, em 1967, subiu para 8,6% em 1973, como também foram elevadas o número de 

exportações decorridas, sobretudo, dos incentivos fiscais e creditícios estabelecidos pelo governo e a 

sua política de minidesvalorizações cambiais, que permitiu a compensação na diferença entre a 

inflação interna e externa. Quanto às exportações brasileiras em 1968, os produtos básicos 

representavam 79,3%, enquanto os manufaturados correspondiam a 10,5%, e os semimanufaturados 

a 9,7%; já em 1973, as exportações de produtos básicos eram de 64,5% do total e as de produtos 

industrializados, de 32,9% e as de manufaturados representavam 23,1% e as de semimanufaturados 

9,8%. 

Na tabela 2, abaixo, pode-se observar a crescente participação da indústria no PIB brasileiro, 

seguida por taxas ascendentes do setor de serviços, enquanto a agricultura tem sua participação 

reduzida. O ápice do processo ocorre em 1973, quando acontece a maior participação do setor 

industrial e de serviços, tendo o de serviços ultrapassado o industrial, e se registra a menor 

participação da agricultura com apenas 0,1. Entretanto, há uma modificação desse cenário a partir de 



 

  306  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

1974, sendo que em 1980 a participação da agricultura torna-se maior que a indústria e o setor de 

serviços. 

Tabela 2: Taxa de variação anual (%) do PIB total e por setores da atividade econômica (1968 

-1980) 

Ano  PIB  Indústria Agricultura  Serviços  

1968 9,8 13,3 4,5 8,9 
1969 9,5 12,1 3,8 11,6 

1970 10,4 11,9 5,6 10,5 

1971 11,3 11,8 10,2 11,2 

1972 11,9 14,2 4 12,4 

1973 14 17 0,1 15,6 

1974 8,2 8,5 1,3 10,6 

1975 5,2 6,2 3,4 11,8 

1976 10,3 10,7 4,2 7,5 

1977 4,9 3,9 9,6 4,1 

1978 5 6,4 -2,7 6,2 

1979 6,8 6,8 4,7 7,8 

1980 9,2 9,2 9,5 9 

Fonte: Saes et al. (1997). 

O processo de concentração de renda garantiu a manutenção do mercado em níveis elevados 

para as indústrias dinâmicas, tecnologicamente de ponta. A indústria automobilística, por exemplo, 

apresentou taxas elevadíssimas de crescimento. Este setor industrial é indiferente a renda das classes 

mais baixas, porque as pessoas de menor renda, mesmo com incentivos, não conseguiriam consumir 

bens de luxo; por isso, disponibilizar crédito aos consumidores de classes média e alta, concentrando 

renda entre as camadas mais altas da sociedade, estava em conformidade com a fase de crescimento 

industrial acelerado pelo qual passava a economia brasileira. Sendo assim o governo, junto a empresa 

de bens de consumo duráveis estrangeira, tornaram-se o carro chefe do desenvolvimento industrial 

brasileiro. Essa controlaria a indústria de transformação, particularmente a automobilística, a 

indústria de bens de capital, bens duráveis e de consumo, e aquele controlaria a economia em geral, 

produzindo energia, infraestrutura para transportes, aço, comunicação e petróleo (BRESSER-

PEREIRA, 1985). 

A recuperação da construção civil foi um dos fatores cruciais para o desenvolvimento 

industrial, sendo possível apenas com o alto grau de investimento do setor público em infraestrutura. 

Isto, junto ao alto nível de incentivos a importações mantiveram o setor de bens de consumo durável 
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como líder no processo de crescimento. Destaca-se o setor para matérias de transporte, responsável 

por uma taxa de 24% a.a. e eletrodomésticos com taxas de 22,6% a.a. enquanto a indústria de bens 

de capital, apesar de uma taxa média de 18% a.a. não era capaz de acompanhar o crescimento do setor 

de bens de consumo duráveis. Já a indústria de bens intermediários mantinha seu crescimento a taxas 

de 13,5% a.a., valor que não satisfazia a demanda, levando assim a estrangulamentos na oferta interna 

por esse tipo de bens (GREMAUD; TONETO JR., 1997) 

Muito da expansão do comércio interno deve-se ao momento favorável para transações 

internacionais, principalmente com o aumento da liquidez internacional resultante da criação do 

mercado de eurodólares53 no final da década de 1960 que permitia ampliar as possibilidades de 

endividamento dos países tomadores, na qual encaixava-se o Brasil. Tal movimento foi benéfico não 

apenas pelo aumento do volume de crédito externo, mas também pelas baixas taxas de juros desses 

empréstimos, que se mantinham em ordem de 2% a.a. (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). 

O investimento, seja por empresas privadas, seja por estatais cresceu a uma média anual de 

20%, sendo que as estatais se voltaram, principalmente, aos setores de energias (43% em 1970/73), 

petróleo e petroquímica (21%), ferrovias (12%), comunicações (9%), siderúrgica (9%) e mineração 

(6%) (GREMAUD; TONETO, 1997).  

O crescimento industrial teve como sua base uma política econômica que possuía o padrão 

de consumo norte-americano. Dessa forma, foram adotadas medidas que fortalecessem o consumo 

das classes média e alta em detrimento da classe baixa. Como forma de recuperação da crise foi 

implantada uma política que orientava a economia brasileira, sobretudo a indústria, para o 

atendimento do consumo de uma parcela da população com rendimentos mais altos, cerca de apenas 

20% da população brasileira. Enquanto alguns poucos usufruíam, acumulam e eram beneficiados, 

grande parte da população era penalizada pela desigual participação nos resultados do crescimento 

econômico, decorrente do processo de apropriação individual dos benefícios por parte dos poucos e 

socialização dos custos, descarregados sobre a totalidade da população (BRESSER-PEREIRA, 1985) 

 

4 CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DO CRESCIMENTO ACELERADO: A CONCENTRAÇÃO 

DE RENDA  

                                                           
53 O mercado de Eurodólares eram reservas de dólares guardados em diversos bancos centrais e movimentados por bancos 

privados, devido a sua liquidez e alta conversibilidade em ouro. Daí eram absorvidos os valores dos superávits norte-

americanos (KILSZTAJN, 1989). 
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A política econômica, durante o período militar, norteava o consumo baseada no modelo 

norte-americano, adotando políticas que orientassem a economia brasileira, sobretudo o setor 

indústria, a atender o consumo de uma parcela da população de rendimentos mais altos, cerca de 20% 

dos brasileiros. Assim, o modelo de desenvolvimento mantido no país põe-se como concentrador, 

favorecendo a grande empresa em detrimento da pequena e média, assim como as classes média-alta 

e alta em relação a classes baixa (BRUM, 1994). 

A política de contração dos salários54 “arrocho salarial” foi uma ferramenta utilizada durante 

o período autoritário. Tal política, persistentemente mantida, ampliava a transferência de renda do 

trabalho para o capital, uma vez que a redução real do salário diminuiria os custos do trabalho e, por 

isso, os empresários reteriam mais condições de investir no setor de bens de consumo duráveis, 

podendo tal política ser considerada o cerne do milagre econômico (GREMAUD; TONETO, 1997). 

Tabela 3: variação (%) do salário mínimo real e índice de salário real 

Ano Salário mínimo real 
Índice de 

Salário real 

Janeiro de 1959 1735,29 100 

Janeiro de 1960 1204,03 69 

Janeiro de 1961 1475 85 

Janeiro de 1962 1406,38 81 

Janeiro de 1963 1304,35 75 

Janeiro de 1964 724,14 42 

Janeiro de 1965 840 48 

Janeiro de 1966 849,42 49 

Janeiro de 1967 744,02 43 

Janeiro de 1968 737,88 43 

Janeiro de 1969 732,62 42 

Janeiro de 1970 724,91 42 

Janeiro de 1971 723,9 42 

Janeiro de 1972 690,96 40 

Janeiro de 1973 681,37 39 

Janeiro de 1974 623,63 36 

Janeiro de 1975 600,35 35 

Janeiro de 1976 590,49 34 

Março de 1976 523,8 31 

Fonte: BRUM (1994. p. 160). 

                                                           
54 Junto a política de contração salarial, o modelo de produção em massa (fordismo) é implementado na cadeia de 

produção brasileira, daí observa-se um exponencial aumento da produtividade em relação aos salários. Possibilitando, de 

certa forma, a exclusão dos assalariados dos frutos presentes no crescimento econômico, reforçando o lucro empresarial 

(BRUM, 1994). 
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Enquanto alguns poucos usufruíam, acumulavam e se beneficiavam, todos eram penalizados 

pela desigual participação popular nos resultados do crescimento econômico, decorrente do processo 

de apropriação individual dos benefícios por parte dos poucos e socialização dos custos, 

descarregados sobre a totalidade da população. Dessa forma, A década de 1970 também registrou o 

mais violento processo de êxodo rural, assim como o mais rápido processo de acumulação de renda 

do mundo. 

A reversão do milagre tornava-se algo natural, afinal a “marcha forçada” na qual se 

encontrava a economia nacional não conseguiria por si, ser mantida, já que a dívida externa se tornara 

cada vez maior, o crédito individual e empresarial já não era suficiente para manter a economia em 

crescimento. Dessa forma, alguns pontos poderiam ser destacados sobre o milagre: primeiro, houve 

um acentuado desequilíbrio no crescimento econômico, seja ele regional, setorial ou pessoal.  

Segundo Gremaud; Toneto Jr. et al. (1997) um aspecto de destaque é a concentração de renda durante 

o período, onde a parcela de pessoas com maior poder aquisitivo possuíam participação crescente no 

PIB, enquanto a parcela de menor renda mantinha sua taxa de participação decrescente. A política 

econômica, implementada durante o regime autoritário militar, tinha como um de seus referentes para 

o padrão de consumo a sociedade norte-americana. Por isso, adotava-se uma política que orienta a 

economia brasileira, sobretudo a indústria, para o atendimento do consumo de uma parcela da 

população de rendimentos mais altos, cerca de 20% dos brasileiros. Segundo dados do Censo de 1980, 

em apenas dez anos os 50% mais pobres economicamente ativos do setor rural tiveram sua 

participação proporcional na renda do setor reduzida de 22,4% para 14,9%, enquanto os 10% mais 

ricos aumentaram sua fatia de 33,8% para 53,4%.  

Tabela 4: distribuição da renda da população economicamente ativa no Brasil 

População Rural Economicamente Ativa 1970 1980 

Os 20% mais pobres 5,20% 3,80% 

Os 50% mais pobres 22,40% 14,90% 

Os 10% mais ricos 33,80% 53,40% 

Os 5% mais ricos 23,70% 44,20% 

Os 1% mais ricos 10,50% 29,30% 

Fonte: BRUM (1994. p. 191). 

Gremaud; Toneto Jr. et al. (1997) afirmam que o período de 1968 a 1974 possuía 

características concentradoras, inclusive sobre o acesso educacional, onde aqueles menos afortunados 
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pairavam os trabalhos de menor capacidade. Sendo assim, os grupos de menor renda ficaram à mercê 

de trabalhos menos qualificados e também mais precários, o que levou a uma crescente exclusão 

social de grande parte da sociedade brasileira, inclusive com aumento crescente do processo de 

aglomeração nas periferias das grandes cidades.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O milagre econômico brasileiro pode ser observado por duas óticas possuindo sua avaliação 

amplamente divergente. Quando vista pela ótica desenvolvimentista, o período em questão pode ser 

considerado como um sucesso, afinal o crescimento da economia obteve níveis extremamente 

favoráveis, levando-se em consideração seus feitos, desde o diagnóstico assertivo a respeito do 

processo inflacionário, a implantação de medidas para a seu controle, junto a uma evolução do 

processo industrial acelerado, mediante a abertura da economia brasileira, com entrada de capitais 

internacionais para financiamentos diretos e indiretos. Assim como, a realização das reformas, como 

exemplo a reforma tributária e bancária, construídas para correções das distorções presentes na 

economia brasileira. 

  Por outro lado, quando considerado pela ótica social, o desenvolvimento acelerado pode ser 

visto como desastroso, já que houve um grande aumento da concentração de renda pela menor parte 

da população, enquanto a maioria amargava a perda do poder aquisitivo e diminuição dos salário real, 

a marginalização e o constante subconsumo a qual estaria presa a classe mais baixa da população 

brasileira. Assim como, a dependência internacional que crescia a medida que a indústria de bens 

duráveis se expandia a níveis superiores, daquelas vistas pelos outros setores da economia, assim a 

indústria de ponta ficava a mercê do capital estrangeiro, enquanto o Estado se responsabilizaria por 

espaços vazios da economia, e a empresa nacional a menor porção do desenvolvimento.   

O modelo proposto pelo governo militar, no período de 1968 a 1974, mostrou-se estritamente 

eficiente a curto prazo, sendo passível de crise e dependente de capital estrangeiro, afinal o mercado 

interno não conseguia acompanhar os custos e as necessidades do processo industrial a “marcha 

forçada”, levando a economia brasileira a sofrer pressões internas, relativas a baixos salários, a falta 

de insumos e matéria para a produção industrial, como também, faltava ao milagre brasileiro mão de 

obra qualificada, já que a educação mantinha-se elitista e concentradora, o que levava a grande 
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maioria da população a serviços de baixa complexidade, que por sua levou a participações 

decrescentes dos classes baixas no crescimento do PIB. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo resgatar os principais aspectos relacionados ao período de transição do modelo 

primário exportador para o Processo de Substituição de Importações, como modelo de desenvolvimento 

econômico fundamentado na industrialização. O trabalho foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica em 

autores reconhecidos, tais como: Tavares (1982; 2011), Castro (1967), Furtado (2003), Fonseca (2009) e 

Suzigan (2001). As indústrias voltadas ao atendimento da demanda interna na fase primário exportadora da 

economia periférica são aquelas com baixo potencial germinativo, produzindo bens de consumos correntes, 

como têxtis e alimentos processados, expandindo gradualmente até atingir a saturação dos mercados. A partir 

da crise econômica iniciada em 1929 iniciativas de política econômica, como a desvalorização cambial, o 

estabelecimento de tarifas protecionistas e expansão monetária para o enfrentamento das dificuldades 

relacionadas ao estrangulamento externo funcionaram como impulsionadores do PSI, tornando-se a 

industrialização a estratégia adotada por diversos governantes brasileiros para alcançar o desenvolvimento 

econômico. 

 

Palavras-chave: Modelo primário exportador; Processo de Substituição de Importações; Brasil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro aspecto que deve ser mencionado é a forma de inserção do Brasil na economia 

mundial. A formação econômica se situa na expansão ultramarina europeia, no caso Portugal, sendo 

estabelecida uma típica colônia de exploração, cuja existência se justificava apenas para geração de 

riquezas exportáveis para a metrópole. A estrutura produtiva montada servia ao propósito 

metropolitano de extrair o máximo possível de riquezas da colônia, explorando e exportando os 

                                                           
55 A primeira versão desse trabalho foi elaborado pela primeira autora como requisito parcial de avaliação da disciplina 

“Formação Econômica do Brasil II”, no semestre 2018.2, ministrada pelo prof. Ronie Cleber de Souza 

(DEC/CAMEAM/UERN). A presente versão foi orientada pelo prof. Boanerges de Freitas Barreto Filho 

(DEC/CAMEAM/UERN). 
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produtos de interesse econômico internacional, como o pau-brasil, depois açúcar, algodão, metais 

preciosos, café, enfim, tudo que pudesse despertar o desejo do mercado europeu (FURTADO, 2003). 

A preponderância dos princípios mercantilistas, em especial o metalismo, foi o condicionante 

para a exploração e a ocupação do continente. A etapa inicial de exploração bem sucedida, 

principalmente, por parte dos espanhóis, teve como resultado uma maior pressão exercida pelas 

demais nações europeias e, em consequência, o necessário esforço para uma presença mais efetiva da 

Coroa portuguesa (FURTADO, 2003). 

Esse componente histórico da fase colonial legou para o período da Independência estruturas 

econômica, política, social, etc., apropriadas para a extração de riquezas internas para usufruto das 

elites econômicas internacionais e para uma diminuta parcela da sociedade nacional, resultando em 

restrições a formação do mercado interno, ainda mais quando se leva em consideração o fato do 

trabalho escravo e de outras formas de relações de não assalariamento (parceria, quarteação, trabalho 

forçado, etc.) que persistiram após o período colonial. 

Tavares (1982, pp. 29-31) aponta as características principais das economias primário 

exportadoras ao comparar o papel desempenhado pelo setor externo com as economias centrais. 

Segundo a autora, nas economias centrais, as exportações desempenharam papel relevante na 

formação da renda nacional (variável exógena), juntando-se ao “[...] investimento autônomo 

acompanhado de inovações tecnológicas” (variável endógena), tendo-se como resultados da interação 

das circunstâncias favoráveis, externa e interna, um maior dinamismo econômico de tais países. 

Já as economias periféricas (América Latina), que tinham apenas as exportações, geralmente 

de um ou dois produtos primários, como componente formador da renda, dispunham de uma base 

restrita para a “[...] difusão da atividade exportadora sobre o espaço econômico de cada país [...]” 

(TAVARES, 1982, p. 30), resultando em entraves ao desenvolvimento do capitalismo. 

É importante destacar o papel que coube (cabe) as relações econômicas com o centro 

capitalista para as economias dos países periféricos, como se deu com o Brasil, de modo a ressaltar a 

hierarquia evidenciada pela Divisão Internacional do Trabalho (DIT) e os problemas que tais países 

se depararam (e ainda se deparam) para alcançarem o desenvolvimento econômico (TAVARES, 

2011). 

De um lado, a geração de recursos para a viabilização de importações de bens industrializados 

foi possível pela exportação de bens primários (alimentos e minerais), mas com o impulso dinâmico 

se orientando para o mercado externo. Assim o fluxo de riquezas proveniente da exportação de 
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produtos primários refluía para os países centrais, favorecendo apenas um seleto grupo social nacional 

(controladores do setor exportador) e o capital internacional. Por outro lado, tal arranjo estrutural 

restringia as possibilidades para que a produção industrial ocorresse no plano interno, inclusive por 

que o grupo econômico beneficiado com o arranjo predominante não tinha interesse na 

industrialização.  

No final do século XIX e, principalmente, nas primeiras décadas do século XX, uma série de 

acontecimentos históricos relevantes, como a Depressão econômica (1873-1895), Primeira Guerra 

Mundial, Crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial (plano externo), Abolição da escravidão, 

superprodução de café, desvalorização cambial e o estabelecimento de medidas protecionistas (plano 

interno), fomentaram a produção industrial no Brasil. 

As circunstâncias históricas favoráveis contribuíram para que os ideais da burguesia brasileira 

se estabelecessem como hegemônicos, passando a influenciar as decisões políticas em favor de 

medidas propícias ao processo de industrialização. Considerando tais aspectos, tem-se que o objetivo 

deste trabalho é resgatar os principais aspectos relacionados ao período de transição do modelo 

primário exportador para o Processo de Substituição de Importações, como modelo de 

desenvolvimento econômico fundamentado na industrialização. 

O trabalho foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica em autores reconhecidos, tais como: 

Tavares (1982; 2011), Furtado (2003), Castro (1967), Fonseca (2003; 2009) e Suzigan (2001). 

Além desta introdução, o artigo conta com a seção 2 que apresenta algumas considerações 

sobre o modelo primário exportador, com ênfase no caso brasileiro, destacando os elementos 

essenciais do Processo de Substituição de Importações (PSI) em sua fase inicial, seguindo-se as 

considerações finais. 

 

2 O MODELO PRIMÁRIO EXPORTADOR E O PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE 

IMPORTAÇÕES (PSI) 

 

De acordo com Tavares (1982), o modelo de desenvolvimento econômico existente no Brasil 

e demais países da América Latina foi denominado pela Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (CEPAL) como “modelo primário exportador”, tendo como elemento norteador a demanda 

dos países centrais por produtos primários, cujo cerne do problema deste tipo de modelo de 

crescimento “para fora” estaria “vinculado ao quadro de divisão internacional do trabalho que foi 
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imposto pelo próprio processo de desenvolvimento das economias líderes e do qual decorria, para os 

países da periferia, uma divisão de trabalho totalmente distinta da do centro” (TAVARES, 1982, p. 

31).  

Isso significava que, conforme Tavares (1982), a estrutura produtiva existente nos países 

desenvolvidos não apresentava uma separação entre o setor destinado ao atendimento da demanda 

externa e da interna, portanto, não existindo especialização produtiva para o atendimento do setor 

externo. Tal característica de divisão social do trabalho, para atendimento dos mercados interno e 

externo, existente nos países periféricos implicava na concentração de propriedades e de renda para 

um seleto grupo social (que desfrutava de rendas altas e padrão de consumo similar ao existente nos 

países desenvolvidos), contrastando com a grande massa da população que auferia rendimentos muito 

baixos. 

Segundo Castro (1967, p. 07), esse modelo primário exportador se diferenciava do existente 

nos países mais avançados, especialmente porque: 

 

[...] nas colônias de exploração não preexistiam, em regra, civilizações avançadas. 

Os povos encontrados nessas áreas haviam sido dizimados (Argentina, Cuba, 

México, etc.) e/ou expulsos para regiões longínquas. Tais nações viviam, pois, já 

integradas no comércio internacional ao se verificarem as transformações que 

resultaram do estabelecimento de uma divisão internacional do trabalho. O que 

ocorreu nestes casos, por conseguinte, foi uma intensificação de intercâmbio que, 

anteriormente, dadas as limitações impostas pelos deficientes meios de transporte se 

baseava na obtenção de um reduzido volume de artigos de alto valor. O entrosamento 

destas regiões no esquema liberal de divisão mundial do trabalho não implicaria, 

pois, num profundo esforço de conversão e especialização produtiva. Significava, 

sim, a implantação de novas atividades e, genericamente, a reorientação das 

atividades primárias que tenderiam a evoluir da extração de produtos nobres à 

produção de matérias primas e alimentos. 

 

Castro (1967) salienta a violência dos países conquistadores em relação aos territórios 

coloniais, deixando evidente o caráter predatório do capital mercantil, cujo movimento mais evidente 

foi o estabelecimento de uma hierarquia no comércio internacional, com os desenvolvimentos do 

setor de transportes servindo a intensificação das trocas. 

A intensificação das relações econômicas foi possível pelo desenvolvimento de meios de 

transportes mais eficientes e o entrelaçamento com o centro tendeu para que as áreas da periferia se 

especializassem na oferta de matérias primas e alimentos, uma vez que os países centrais já detinham 

avanços tecnológicos que permitiam o controle da oferta de produtos industrializados. Em tal situação 
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o papel que os países da periferia poderiam desempenhar se limitava a especialização produtiva no 

setor primário, tendo em vista não dispor de capital suficiente para deslanchar um processo de 

industrialização, nem dispor de condições para desenvolver tecnologias concorrentes ou mesmo 

similares aquelas já existentes nos países do centro. 

Em tal estruturação, observa-se que a dinâmica econômica existente nos países da periferia 

era condicionada pela flutuação da economia das áreas centrais. Diz Castro (1967, p. 16): 

 

É lícito pensar que nas fases de crise uma parcela do setor exportador involuia para 

a produção de alimentos, enquanto uma fração considerável das atividades 

produtoras de artigos de subsistência desconectava-se dos mercados, regredindo para 

a economia de auto-consumo. Nas fases de expansão, o setor externo tendia a 

empurrar para o ‘hinterland’ a economia de alimentos e a expulsar do seu seio os 

bolsões remanescentes de culturas de alimentos. 

 

A estruturação econômica respondia positivamente ao ciclo de expansão do centro, através da 

ampliação da oferta dos produtos primários e com repercussão positiva na economia interna, uma vez 

que ampliava a disponibilidade de divisas para assegurar a importação de produtos industrializados, 

mas também ampliava a capacidade de consumo, pelo menos de parte da população interna 

diretamente envolvida no setor produtivo das mercadorias exportadas. 

Conforme Suzigan (2001, p. 03), essa concepção se compatibilizava com a interpretação de 

Celso Furtado sobre a “industrialização induzida pelas exportações primárias”: 

 

Na visão de Celso Furtado, o início de um processo de industrialização em 

economias exportadoras de produtos primários tem como ponto de partida a 

especialização em um ou em alguns poucos produtos. Essa especialização, 

combinada com uma procura mundial de matérias primas em expansão, leva a um 

aumento da produtividade e da renda da economia, provocando um aumento da 

procura global e modificação do seu perfil no sentido de um aumento mais que 

proporcional da procura de produtos manufaturados. É essa diversificação da 

procura que dá origem a um núcleo de mercado interno de produtos manufaturados. 

Entretanto, dado que a estrutura produtiva evoluiu no sentido oposto, isto é, 

especializou-se em produtos primários, a procura de produtos manufaturados tende 

a ser inicialmente atendida por importações.  

 

Assim, nos períodos de expansão do centro, ocorreria o aumento da oferta dos produtos 

primários, consequentemente, ampliando a renda interna, principalmente dos segmentos ligados ao 

setor externo, com desdobramentos para a ampliação da capacidade de consumo. Sendo que parte do 

aumento da demanda passaria, gradativamente, a ser atendida por indústrias que se estabeleciam nas 
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áreas de maior concentração populacional e também para processarem, ainda que minimamente, 

alguns itens de exportação (como as usinas de produção de açúcar). 

Á medida que a procura crescia e se diversificava ocorreria o atendimento de parte dessa 

demanda pela produção industrial interna, substituindo, inicialmente o fluxo dos produtos com baixo 

custo e com exigências reduzidas de aportes iniciais de capitais, especialmente aquelas voltadas a 

produção de bens de consumo corrente, como “[...] tecidos, produtos de couro, alimentos elaborados, 

confecções [...]”, com pouca capacidade germinativa, mas suficiente para assegurar a demanda dos 

assalariados dos segmentos industriais que substituíam os produtos importados e, consequentemente, 

forjavam um mercado interno  (FURTADO, 1970, p. 133, apud SUZIGAN, 2001, p. 06). 

Para Castro (1967, p. 16-7):  

 

O atendimento do mercado interno dá ensejo à constituição não apenas de uma 

economia de alimentos, como de despretensiosas indústrias que, de início, não 

produzem mais que artigos cujo baixo custo por unidade de volume impede o 

comércio internacional. Tais atividades despontam, aliás, muito cedo nas regiões 

primário-exportadoras que, mais tarde, viriam a converter-se nas nações latino-

americanas industrialmente mais avançadas.  [...]. Posteriormente, o incremento do 

processo de urbanização oferece facilidades e amplia os mercados passíveis de 

parcial conquista pelas atividades manufatureiras que, de início, mostravam-se 

predominantemente orientadas por mercados rurais. 

 

Castro (1967) considera que alguns setores industriais se beneficiavam dos custos elevados 

de transporte, dentre outros custos comparativos, das áreas centrais para a periferia, e o outro fator de 

expansão para a indústria dos países periféricos decorreu da crise, cujos desdobramentos dependiam 

de uma série de fatores, destacando-se a duração, pois numa situação de crise mais duradoura se 

afloram os debates sobre as oportunidades para se viabilizarem mudanças na estrutura produtiva. Em 

tais circunstâncias se levantariam vozes defendendo a vocação agropecuária, principalmente dos 

proprietários rurais e daqueles defensores dos interesses internacionais, em confrontação aos 

empresários interessados em ampliar o controle de determinados segmentos industriais e a classe 

média das maiores cidades que enxergavam a indústria como oportunidades de empregos. 

Observa-se que a industrialização dos países centrais se diferenciou do que ocorreu no 

processo de industrialização dos países periféricos, como é o caso do Brasil. Afirma Tavares (2011, 

p. 61-2): 
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No primeiro (o caso das economias centrais), embora as exportações fossem 

componente importante e dinâmica da formação da Renda Nacional, sem a qual não 

se poderia explicar a sua expansão, não lhes cabia a exclusiva responsabilidade pelo 

crescimento da economia. Na realidade, a essa variável exógena vinha juntar-se uma 

variável endógena de grande importância, a saber, o investimento autônomo 

acompanhado de inovações tecnológicas. A combinação dessas duas variáveis, 

interna e externa, permitiu que o aproveitamento das oportunidades do mercado 

exterior se desse juntamente com a diversificação e integração da capacidade 

produtiva interna. 

 

Assim, quando os países periféricos passaram a buscar o processo de industrialização como 

caminho para alcançarem o desenvolvimento econômico já existia uma economia mundial constituída 

e o mercado internacional já era dominado pelos países centrais, sendo possível considerar que a crise 

que se iniciou em 1929 se constituiu numa espécie de janela de oportunidades para que os países 

periféricos pudessem estabelecer estratégias com vistas a industrialização, orientadas para os 

mercados internos. 

Neste aspecto, a crise da década de 1930 teria possibilitado a condução da política econômica 

no Brasil para favorecimento do processo de industrialização. Assim a dificuldade para a manutenção 

de uma economia voltada para o mercado externo teria servido para o desenvolvimento da atividade 

industrial através da substituição de importações. 

De acordo com Fonseca (2003, p. 2): 

 

A tese segundo a qual a industrialização dos países latino-americanos vincula-se às 

crises da agroexportação é atribuída aos economistas da CEPAL, principalmente a 

Celso Furtado e Raúl Prebisch, e é vulgarmente conhecida como teoria dos choques 

adversos. Esta, em sua versão mais simplificada, argumenta que as crises das 

atividades exportadoras criavam condições para que a economia se voltasse ao 

mercado interno, sob a liderança do setor industrial [...]. 

 

Conforme salientado, o processo de industrialização por substituição de importação foi 

impulsionado pela crise de 1929. Dando início a um processo de desenvolvimento econômico voltado 

para dentro e a partir dos esforços dos diferentes governos que se sucederam no período de 1930 até 

o final da ditadura militar em 1985, portanto, marcando um período de maior intervencionismo do 

Estado na economia. 

De acordo com Barreto Filho (2018, p. 12): 
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A configuração geral da economia brasileira até a década de 1930 teve na exportação 

de commodities uma característica bastante expressiva. A fase eminentemente 

primário-exportadora foi modificada a partir da migração de capitais até então 

investidos na exploração de bens primários, especialmente o café, para a produção 

de bens industrializados. O esforço para a promoção da industrialização passou a ser 

elemento central nas estratégias dos diversos governantes brasileiros até o final da 

década de 1970, quando já se propalava a exaustão do Processo de Substituição de 

Importações (PSI) como projeto de desenvolvimento, apontando-se a aceleração da 

inflação e o desequilíbrio crescente das contas públicas (crise fiscal) como 

indicativos de que era necessário mudar o foco na condução da política econômica 

do crescimento para a estabilidade. 

 

Observa-se também que a partir da crise econômica que eclodiu em 1929, e perdurou por 

alguns anos da década de 1930, ocorreu a ruptura no processo de exportação do modelo primário 

exportador que, por conseguinte, causou diminuição na capacidade de importar da maioria dos países 

da periferia, como foi o caso do Brasil. Diz Fonseca (2009, p. 2): 

 

Embora a origem da indústria brasileira remonte às últimas décadas do século XIX, 

tendo continuidade ao longo da República Velha, foi na década de 1930 que o 

crescimento industrial ganhou impulso e passou por certa diversificação, iniciando 

efetivamente o Processo de Substituição de Importações PSI. Convém salientar, 

portanto, que se entende por substituição de importações simplesmente o fato de o 

país começar a produzir internamente o que antes importava, o que ocorrera no Brasil 

com certa expressão na República Velha. 

 

Desta forma foi possível iniciar o processo de fabricação de bens antes importados mesmo 

com uma capacidade de produção ainda reduzida e com baixo teor tecnológico em comparação ao 

que se verificava nos países centrais. Em tal cenário é importante ressaltar que: 

 

O setor externo não deixou de desempenhar papel relevante em nossos países; apenas 

houve uma mudança significativa nas suas funções. Em vez de ser o fator 

diretamente responsável pelo crescimento da renda através do aumento das 

exportações, a sua contribuição passou a ser decisiva no processo de diversificação 

da estrutura produtiva, mediante importações de equipamentos e bens intermediários 

(TAVARES, 2011, p. 45).  

 

A partir da crise internacional o setor exportador deixa de impulsionar o crescimento da renda 

e passa a gerar tensões estruturais, como desvalorizações cambiais, pressões inflacionárias, tanto pelo 

encarecimento dos produtos importados, quanto pela tendência do governo realizar expansões 

monetárias para compensar as quedas de arrecadação (dependente dos impostos sobre exportações de 

commodities), amplificando ainda mais a inflação. 
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Baseando-se nas contribuições dos economistas da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), principalmente Celso Furtado e Raúl Prebisch, Fonseca (2009) explica 

como a crise econômica internacional que atingiu a atividade exportadora (o café no Brasil) teria 

contribuído para reorientar o modelo de desenvolvimento econômico voltado ao mercado interno, sob 

a liderança do setor industrial.  

Para Fonseca (2009, p. 02-3) as razões seriam: 

 

a) a crise incide diretamente sobre o balanço de pagamentos, encarecendo as 

importações e diminuindo a demanda de exportações, deteriorando o preço dos 

bens exportáveis no mercado internacional e dificultando o acesso a capitais e 

empréstimos para financiar os déficits em conta corrente. Este contexto leva os 

governos normalmente a recorrerem a desvalorizações da moeda nacional, o que 

contribui para encarecer as importações, criando um mercado interno à indústria 

nacional, ou seja, há uma mudança de preços relativos favorável à produção 

doméstica; b) a crise, ensejando a contração da arrecadação de impostos, incita 

os governos a adotarem políticas monetárias expansivas para cobrir déficits 

orçamentários. A dificuldade de contrair gastos no mesmo montante da queda 

de impostos efetiva-se inclusive por razões políticas, já que as crises são 

normalmente acompanhadas pelo crescimento do descontentamento e aumento 

das pressões de diversos segmentos sociais, inclusive por crédito, por parte dos 

setores empresarias mais afetados. A política monetária expansiva contribui para 

baixar as taxas de juros, favorecendo os setores voltados ao mercado interno, 

incentivando o investimento e a ampliação da produção doméstica; c) a crise, ao 

estreitar a arrecadação de impostos e simultaneamente ocasionar déficits na 

balança comercial, cria condições para que os governos majorem as tarifas 

sobre os importados, contribuindo, em decorrência, para alterar os preços 

relativos em favor da produção nacional. (Grifamos). 

 

Verifica-se que a adversidade econômica decorrente da crise internacional requereu 

providências das autoridades para promover intervenções na política econômica com o objetivo de 

enfrentar os problemas associados as dificuldades com o balanço de pagamentos e com os déficits 

públicos56, sendo que as medidas adotadas (desvalorização cambial, tarifas protecionistas e expansão 

monetária) funcionaram como impulsionadores do PSI. 

Conforme Suzigan (2001, p. 11): 

                                                           
56 De acordo com Fonseca (2009, p. 04-5): “a crise no balanço de pagamentos tornava-se, ao mesmo tempo, uma crise 

nas finanças públicas. A desvalorização cambial, a expansão monetária e as tarifas alfandegárias eram respostas do 

governo federal à deterioração de suas finanças, o que induz a crer que, pela teoria dos choques adversos, a 

industrialização não se constituía em propriamente uma opção, ou fruto de uma consciência política explícita de um grupo 

dirigente vinculado aos interesses industriais, mas decorrência não planejada da forma com que as crises eram enfrentadas. 

As crises da agroexportação já se verificavam antes de 1930; mas fora justamente a desencadeada nesta década que, por 

sua magnitude e profundidade, foi capaz de redirecionar definitivamente a economia.” 
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Furtado (1970, p. 144) estabelece com clareza que a industrialização por substituição 

de importações ‘foi, a rigor, um fenômeno dos anos trinta e do período de guerra, 

isto é, da fase em que a contração da capacidade para importar permitiu que se 

utilizasse intensamente um núcleo industrial surgido na fase anterior. Que a 

industrialização se haja intensificado nesses países [Argentina, Brasil, Chile e 

México] durante a depressão do setor externo, constitui clara indicação de que 

esse processo poderia haver ocorrido anteriormente caso tais países se 

houvessem beneficiado de políticas adequadas. Em outras palavras: a superação 

da primeira fase da industrialização exigia medidas econômicas visando a modificar 

a estrutura do núcleo industrial; não tendo sido tomadas os setores industriais foram 

levados a uma situação de relativa depressão. A crise, ao criar condições para uma 

utilização intensiva da capacidade existente e ao ampliar a demanda de produtos 

intermediários e equipamentos, tornou evidente que o processo de industrialização 

somente seguiria à criação de indústrias de base. A ação estatal, conduzindo à criação 

de indústrias de base, abriria uma terceira fase no processo de industrialização latino-

americano’. (Grifamos). 

 

Verifica-se que, na visão de Furtado, o PSI poderia ter deslanchado anteriormente a crise 

econômica que tomou conta do mundo capitalista a partir de 1929, desde que as “políticas adequadas” 

fossem adotadas pelos governantes, em outros termos, a ação estatal através da adoção das medidas 

econômicas corretas seria fundamental e indispensável para a modificação da estrutura produtiva 

existente nos países da periferia. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As colônias de exploração foram integradas a economia capitalista como fornecedoras de 

riquezas para fortalecimento das metrópoles europeias. Esse legado histórico legou componentes 

estruturais que limitaram a capacidade de desenvolvimento econômico em tais áreas. 

Mesmo após os movimentos de independência das colônias se observa que o movimento de 

integração dessas áreas ocorreu pela especialização produtiva no fornecimento de bens primários, 

alimentos e matérias primas, e demandantes de bens industrializados.  A DIT condicionava a 

especialização produtiva, em que a expansão econômica nas áreas periféricas decorria das fases de 

ascensão do centro capitalista. 

Esse fator de dependência também estava ligado a Divisão Internacional do Trabalho, que 

dava aos países periféricos o papel de exportar bens primários, enquanto importavam bens 

industrializados e de capitais, representando dependência tecnológica e perdas econômicas 
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relacionadas a assimetria nos termos de troca. Isso porque exportavam produtos com baixo valor 

agregado e compravam produtos com maior valor agregado. Este aspecto trouxe aos países periféricos 

mais dificuldades para fazer deslanchar o processo de industrialização (TAVARES, 2011).  

De acordo com Tavares (2011), a combinação das circunstâncias inerentes a Divisão 

Internacional do Trabalho e a desigual distribuição na renda causavam dificuldades para a produção 

e para a demanda interna. Tinha-se dificuldade em estruturar um setor industrial autônomo (pelo lado 

da oferta) e o mercado interno era limitado pela distribuição desigual da renda (limitante da demanda). 

Neste aspecto, verifica-se que as indústrias voltadas ao atendimento da demanda interna na 

fase primário exportadora da economia periférica foram aquelas com baixo potencial germinativo, 

produzindo bens de consumos correntes, como têxtis e alimentos processados. Em tal fase a expansão 

industrial ocorreu pela replicação de plantas industriais nos segmentos de baixo potencial germinativo 

até a saturação dos mercados. 

A partir da crise econômica iniciada em 1929 e que perdurou por alguns anos da década de 

1930 e diante de problemas econômicos associados as dificuldades com o balanço de pagamentos e 

com os déficits públicos é que se iniciam intervenções do Estado na tomada de medidas, como a 

desvalorização cambial, o estabelecimento de tarifas protecionistas e expansão monetária para o 

enfrentamento das dificuldades relacionadas ao estrangulamento externo. Tais iniciativas de política 

econômica funcionaram como impulsionadores do PSI, tornando-se, a partir de então, a 

industrialização como a estratégia adotada por diversos governantes brasileiros como modelo de 

desenvolvimento econômico. 

Também se deve considerar que os diversos governantes, pós 1930, buscaram captar recursos 

no exterior através de empréstimos e financiamentos, além do fato de incentivarem a vinda de grupos 

econômicos do exterior para a implantação de indústrias no país (TAVARES, 2011). Neste aspecto, 

pode-se considerar que a industrialização foi iniciada a partir da aquisição de bens de capital dos 

países desenvolvidos, permitindo a produção de bens de consumo duráveis no território nacional e 

também pelos incentivos aos capitalistas que se interessaram em implantar unidades industriais no 

Brasil. 

A atração de indústrias permitiu o estabelecimento de unidades com nível tecnológico mais 

avançado, embora, em algumas situações, já defasadas tecnologicamente em relação ao que existia 

de mais moderno nos países desenvolvidos. Assim, a estratégia de atrair capital industrial permitiu 

aos capitalistas dos países ricos transferirem plantas industriais já defasadas para as áreas da periferia 
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do sistema, ampliando o uso dos equipamentos e máquinas, além de assegurarem privilégios 

concedidos pelos governos para se estabelecerem, tal como aconteceu com a implantação das 

montadoras de automóveis. 

Por outro lado, o país se tornava dependente dos capitais, dessas tecnologias, e até da 

importação de determinadas matérias primas e insumos, como eram, para continuar na área 

automobilística, as necessidades de importações de vidros, pneus, peças e acessórios e também de 

combustíveis. Foi somente com o crescimento do polo automotivo que as fornecedoras foram se 

estabelecendo no país. Assim, nos momentos iniciais de estruturação de diversos segmentos 

industriais a dependência aumentava e gerava cada vez mais pressões para a captação de novos 

recursos (empréstimos e financiamentos), além de pesados investimentos para dotar o país de uma 

infraestrutura compatível com o processo de industrialização. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BARRETO FILHO, Boanerges de Freitas. ALTO OESTE POTIGUAR (1700-2017): Estrutura 

econômica, dinâmica urbana e regionalização. / Boanerges de Freitas Barreto Filho. - Pau dos 

Ferros/RN, 2018. 212p. Disponível em: 

<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoCo

nclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6373239>. Acesso em: 29 maio 2019. 

 

CASTRO, Antonio Barros de. Uma Tentativa de Interpretação do Modelo Histórico Latino-

Americano. Revista Brasileira de Economia, v. 21, n. 1, p. 5-44, 1967. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/viewFile/1730/5890>. Acesso em: 29 maio 

2019. 

 

FONSECA, Pedro Cezar Dutra. O processo de substituição de importações. LCTE, 2009. 

Disponível em: 

<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38945676/o_processo_de_substituicao_de_i

mportacoes.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1559172403&Sign

ature=uK8i7ViKgzXx9OYwdjgBIlYFdb0%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DO_processo_de_substituicao_de_importacoe.pdf>. Acesso 

em: 30 maio 2019. 

 

FONSECA, Pedro Cezar Dutra. O Processo de Substituição de Importações. In: MARQUES, Rosa 

Maria; REGO, José Márcio. Formação Econômica no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2003. 

Disponível em: 

<http://professor.ufrgs.br/sites/default/files/pedrofonseca/files/o_processo_de_substituicao_de_imp

ortacoes.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2019. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/viewFile/1730/5890
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38945676/o_processo_de_substituicao_de_importacoes.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1559172403&Signature=uK8i7ViKgzXx9OYwdjgBIlYFdb0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DO_processo_de_substituicao_de_importacoe.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38945676/o_processo_de_substituicao_de_importacoes.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1559172403&Signature=uK8i7ViKgzXx9OYwdjgBIlYFdb0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DO_processo_de_substituicao_de_importacoe.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38945676/o_processo_de_substituicao_de_importacoes.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1559172403&Signature=uK8i7ViKgzXx9OYwdjgBIlYFdb0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DO_processo_de_substituicao_de_importacoe.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/38945676/o_processo_de_substituicao_de_importacoes.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1559172403&Signature=uK8i7ViKgzXx9OYwdjgBIlYFdb0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DO_processo_de_substituicao_de_importacoe.pdf
http://professor.ufrgs.br/sites/default/files/pedrofonseca/files/o_processo_de_substituicao_de_importacoes.pdf
http://professor.ufrgs.br/sites/default/files/pedrofonseca/files/o_processo_de_substituicao_de_importacoes.pdf


 

  324  

ISBN: 978-85-61693-26-8 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

Campus Avançado Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia (CAMEAM) 

Pau dos Ferros - RN  

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 32. ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 2003. 

 

SUZIGAN, Wilson. Industrialização na visão de Celso Furtado. In: BRESSER-PEREIRA, Luiz 

Carlos; REGO, José Márcio (Orgs.). A Grande Esperança em Celso Furtado: Ensaios em 

homenagem aos seus 80 anos. Editora 34, 2001, p. 127-138. 

 

TAVARES, Maria da Conceição. Desenvolvimento e igualdade/Maria da Conceição Tavares; 

Organizadores: Vanessa Petrelli Corrêa, Monica Simioni. – ed. esp. – Rio de Janeiro: IPEA, 2011. 

Disponível em: 

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3272/1/livro_MariadaConcei%C3%A7%C3%A3oT

avares-desenvolveigualdade.pdf >. Acesso em: 29 maio 2019. 

 

TAVARES, Maria da Conceição. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro: 

ensaios sobre economia brasileira. 10 ed. Biblioteca de ciências sociais. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores), 1982. 

 

 

 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3272/1/livro_MariadaConcei%C3%A7%C3%A3oTavares-desenvolveigualdade.pdf
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3272/1/livro_MariadaConcei%C3%A7%C3%A3oTavares-desenvolveigualdade.pdf

