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RESUMO 

 

 

A pesquisa intitulada o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) como instrumento de 

desenvolvimento regional: “as relações entre Estado e Mercado na produção do território 

goiano”, tem como objetivo central compreender a atuação do estado, no desenvolvimento 

regional brasileiro, com ênfase ao estado de Goiás, destacando a ação do FCO na 

minimização das desigualdades regionais. O primeiro capítulo será discutido o papel do 

Estado por meio de políticas de planejamento na produção econômica, onde será discutido por 

meio da revisão bibliográfica os temas: a atuação do Estado, a configuração das desigualdades 

regionais, a regionalização do planejamento, o território, o planejamento e a distribuição do 

banco. No segundo capitulo, é discutido os vários caminhos tomados na história dos 22 anos 

do FCO, colocando em evidência o papel do planejamento na alocação de empréstimos. Para 

isso, é realizado um levantamento de documentos oficiais e dados bancários para traçar o 

perfil evolutivo do FCO, onde se discute a exploração bancária, o esgotamento de recursos 

pelo consumo excessivo de certas classes e as dificuldades de identificação das desigualdades 

regionais do território goiano. No terceiro capitulo, discute-se o processo de regionalização 

dos empréstimos no Centro-Oeste e, especialmente, no território goiano, onde, por sua vez, 

foi realizada uma análise estatística das aplicações e das operações do FCO, que resultou na 

compreensão da performance evolutiva dos investimentos e na diferenciação das captações 

dos alvos por classes, setores e regiões do território goiano, por meio da correlação com o 

perfil socioeconômico de regiões observadas. O resultado mostra a atuação do Estado, é 

conivente com a distribuição desigual dos empréstimos e as falhas do planejamento, 

regionalizando uma ideia de desenvolvimento seletiva e excludente, fortalecendo a 

segregação sócioespacial do território goiano e gerando inúmeros impactos na organização 

social da sociedade.  

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Território goiano. Políticas públicas. Planejamento. Desenvolvimento 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

ABSTRACT: 

 

The research titled Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) as an instrument of 

regional development: "the relations between State and Market in the production of the 

Goiano terrytory, is mainly aimed to understand the role of the state, in the Brazilian regional 

development, with emphasis on the state of Goiás, highlighting the action of the FCO in 

minimizing regional inequalities. The first chapter will discuss the role of the state through 

planning politics as an actor in economic production, it is done from the bibliographic review 

related to themes: the state, regional inequalities, regionalization, of the territory planning and 

development bank. In the second chapter, it is discussed the various paths taken in the history 

of 22 years of the FCO, highlighting the role of planning in the allocation of loans. For this, a 

survey of official documents and banking data is carried out to delineate the developmental 

profile of the FCO, discussing the bank exploration, resource depletion by excessive 

consumption of certain classes and the difficulties of identifying regional inequalities of 

Goiano territory. In the third chapter, it discusses the process of regionalization of loans in the 

Centro-Oeste, and especially in Goiás territory, where, in turn, it was a statistical analysis of 

applications and operations of the FCO that resulted in understanding the performance 

evolutionary investments and differentiation of funding targets for classes, sectors and regions 

of Goiás territory, through correlation with the socioeconomic profile of regions observed. 

The result shows the action of the State, is complicit with the inequitable distribution of loans 

and failures of planning, localizing an idea of selective and exclusive development, 

strengthening the spatial segregation of Goiás territory and creating numerous impacts on 

social organization. 

 

 

KEYWORDS: Goiano Territory. Public politics. Planning. Regional development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A pesquisa sob o título O FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO OESTE 

(FCO) COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL: “As relações entre 

Estado e Mercado na Produção do Território Goiano” objetiva promover uma discussão 

sobre a atuação do Estado, no desenvolvimento regional brasileiro, com ênfase ao estado de 

Goiás, destacando a ação do FCO na minimização das desigualdades regionais. De que modo, 

seria possível compreender a lógica de concentração de riquezas na distribuição dos recursos 

públicos, fato que justificou debater a atuação do Estado através das políticas de planejamento 

e regionalização, a análise dos principais caminhos evolutivos percorridos pelo FCO, bem 

como vislumbrar o processo de regionalização dos empréstimos no Centro-Oeste e 

especialmente no território goiano. 

Algumas interrogações motivaram a pesquisa: o Estado é um ator na produção 

econômica que favorece as classes e as regiões economicamente mais fortes? O FCO é um 

instrumento regionalizador de uma ideia de desenvolvimento excludente e seletiva? O 

planejamento estatal/bancário do FCO identifica as reais desigualdades regionais? Essas 

perguntas resumem bem a problemática a ser investigada e resvalam nas questões globais e, 

especificamente, adentram diretamente na compreensão do FCO como política de 

desenvolvimento regional que sofre das relações entre o Estado e o Mercado na produção do 

território goiano. 

Vale salientar que este estudo faz parte de uma linha de investigação voltada a 

estudos regionais e de planejamento, que se insere na realidade goiana, tencionado desvendar 

as repercussões sócio-espaciais das políticas regionais. Os estudiosos do território goiano 

seguidores dessa perspectiva têm afirmado a escassez da literatura que estuda fenômenos 

territoriais relacionados ao planejamento e à regionalização de investimentos públicos. Alia-se 

a esse fato a carência da literatura especializada que estuda os fundos constitucionais 

brasileiros, sob o aspecto do planejamento. Existe uma carência de pesquisas especializadas, 

nessa abordagem geográfica, que se dedica ao estudo de políticas públicas, especialmente, em 

casos como FCO, que são políticas de financiamento.  

Partindo desse entendimento, observa-se que o FCO surge no contexto de 

sucessivos governos que prometem combater a desigualdade regional e, principalmente, 

estabelecer um compromisso político de amenizar as pressões em torno das guerras fiscais dos 
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anos 80. De forma simplificada, o FCO pode ser compreendido como instrumento de 

desenvolvimento regional, que é orientado pelo planejamento federal, estadual e bancário, a 

fim de ser redistribuído de forma equânime nos municípios. 

Na Constituição Federal de 1989, ficou explícito que a criação do FCO não seria 

capaz de impactar sozinha em toda a economia do Centro-Oeste, mas estaria vinculada à ideia 

de que a distribuição de empréstimos seria redirecionada às áreas interioranas, às classes de 

trabalhadores mais pobres e desfavorecidas de crédito, a regiões com baixa absorção de mão 

de obra local e voltadas para assentamentos rurais. Ou seja, a proposta era estimular a 

desconcentração da ocupação regional do território goiano, com vistas a reverter o processo 

de concentração econômica e demográfica que historicamente concentrava-se no Centro-sul 

de Goiás.  

De uma forma geral, é possível compreender que esta pesquisa é fruto de diversas 

contribuições. Raffestin (1993) e Haesbaert (2004), Santos & Silveira (2011), Limonad 

(2004), entre outros, foram, em conjunto, os principais teóricos que contribuíram com a 

discussão sobre os aspectos conceituais regionalização, planejamento e território. No que se 

refere especificamente à atuação do Estado, Planejamento e Banco e ao aumento das 

desigualdades regionais no território goiano, são fundamentais os trabalhos de Almeida 

(1964), Cano (1995), Diniz (2009), Hespanhol (1999), Ianni (1996), Ricardo (1982), Salgado 

(2010), Santos & Silveira (2001), Santos (2003), Arrais (2007) e outros.  

Há literatura especializada que estuda a criação, evolução e distribuição dos 

fundos constitucionais brasileiros, tendo como principais autores Barbosa (2005), Paiva 

(2008), Ferreira (1999) e Quiante (2010). Nessa linha de investigação, outros autores como 

Bringel (2007), Bezzi (2004), Pereira (2010), Massey (2008), Harvey (2011, 2013) e Young 

(2010) nos ajudam a compreender teoricamente o planejamento do FCO, as relações entre 

Banco e o Estado e a exploração bancária. Em relação à análise das estatísticas, Biason 

(2004), Paiva (2010) e Graziano da Silva (1998) contribuíram na construção da metodologia. 

Moraes (2003), Borges (2007), Arrais (2012) e Harvey (2012) servem de base teórica e 

argumentativa para o estabelecimento do percurso analítico. 

Para que se possa compreender como se deu a construção da pesquisa, 

apresentamos os objetivos e a estrutura de cada capítulo. 

No primeiro capítulo, intitulado “Estado e Planejamento”, objetivou-se, 

inicialmente, promover uma discussão conceitual sobre território, regionalização e 

planejamento.  conceituais. Posteriormente, discute-se o processo de ocupação regional 
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através da atuação do Estado, materializada pelos sucessivos governos que implantaram um 

modelo de desenvolvimento, que favorece a poucos. Também é debatida a atuação do Banco 

do Brasil no processo de ocupação e modernização do território goiano. Para isso, procede-se 

a um levantamento bibliográfico, considerando-se diversas fontes –  pesquisas desenvolvidas 

por geógrafos, historiadores e economistas, dissertações, teses de doutoramento e fontes 

secundárias das instituições oficiais –  que versam sobre a atuação do Estado, sobre as 

políticas de planejamento e regionalização e sobre as desigualdades regionais. 

No segundo capítulo, denominado “Planejamento e o Fundo Constitucional do 

Centro-Oeste (FCO)”, objetiva-se reconstruir um dos caminhos evolutivos dos 22 anos de 

história do FCO, destacando a presença do território goiano. Para isso, foi realizada uma 

densa pesquisa nos documentos oficiais, observando pontualmente qual era o caminho em que 

se direciona o planejamento estatal/bancário, constatando-se, nesse percurso, significativas 

ações da gestão do banco gestor, a atuação do Estado e a influência do mercado financeiro. 

Entre essas ações, destacam-se as diretrizes da legislação, os encargos financeiros, a criação 

do ministério da integração nacional, o esgotamento dos recursos do FCO e o planejamento 

regional do FCO, aspectos que, entre outros, auxiliam na reconstrução desse caminho 

evolutivo.  

No terceiro capítulo, com o título “O FCO como instrumento de  capitalização  no 

território goiano”, propõe-se a realizar uma análise estatística que permita compreender o 

padrão de distribuição de empréstimos, sob diversos ângulos e diferenciar os alvos investidos 

em classes, subespaços e setores, compreendidos dentro de uma performance evolutiva de 

empréstimos, com vistas a cruzá-los com o perfil socioeconômico de cada região a ser 

observada. Para isso, a análise foi organizada, no primeiro momento, com vistas a 

compreender a distribuição de empréstimos por unidade federativa, por setor econômico e por 

tipologia no Centro-Oeste. No segundo momento, observou-se a regionalização dos 

empréstimos no território goiano, por meio de uma análise comparativa e evolutiva entre 

mapas. No terceiro momento, analisou-se a distribuição de empréstimos, considerando-se as 

relações das escalas intramunicipal e a intrarregional, com vistas a identificar a desigualdade 

na distribuição dos empréstimos, sob a presença da diversidade territorial. Abordaram-se as 

regiões de pequenos e médio municípios (Centro Goiano, Sudoeste Goiano, Região do 

Entorno do DF, Oeste Goiano e Norte Goiano) que possuem características e potencialidades 

econômicas parecidas no que se refere à dinâmica econômico-demográfica, conservando, é 

claro, algumas particularidades referentes à existência da diversidade territorial. A escolha 
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dessas cinco regiões aponta para ações uniformemente distribuídas pelo Estado, a fim de 

promover o desenvolvimento regional, isto é, sugere a representatividade das ações políticas 

que são direcionadas para as regiões observadas, que podem ser consideradas como 

representativas da diversidade territorial da produção do território goiano. 

É por meio desse caminho que investigamos o FCO como instrumento de 

desenvolvimento regional no Centro-Oeste, marcado pelas relações contínuas entre o Estado e 

o Mercado. 

 



CAPÍTULO 1 – ESTADO E PLANEJAMENTO 

 

1.1 REGIONALIZAÇÃO, TERRITÓRIO E PLANEJAMENTO: ASPECTOS 

CONCEITUAIS 

 

A regionalização deve ser compreendida além da divisão dos espaços como país e 

unidade federativa ou divisões em espaços menores como subespaços ou regiões a partir de 

parâmetros generalizados. Regionalizar uma idéia de desenvolvimento é também realizar 

recortes realizados por diferentes agentes territoriais para região, afirma Limonad (2004). 

Neste sentido, “a diversidade territorial como um todo que nos interessa, pois a princípio 

qualquer espaço pode ser objeto de regionalização, dependendo dos objetivos definidos pelo 

pesquisador”, como afirma Haesbaert (1999, p.28).  Aliás, vale comentar que a regionalização 

é também relacionada com o sentido de poder. Segundo Ribeiro (2004, p. 200), “regionalizar 

pressupõe poder, de duas naturezas distintas: em primeiro lugar, o poder de criar e estabelecer 

formas espaciais. E em segundo lugar, o poder de institucionalizar (e garantir a permanência) 

a estas formas”.  

Além disso, a regionalização “[...] constrói-se a partir da ação de distintos agentes 

em múltiplas escalas articuladas que de certa forma encontram um rebatimento em práticas e 

processos sócio-espaciais, históricos e geograficamente localizados”, segundo Limonad 

(2004, p.58). Para a autora, isto significa que a regionalização não faz um recorte sem 

considerar a mudança do tempo, sem considerar a existência dos mais diversos processos 

espaciais com aspecto multiescalar e aspectos particulares que se manifestam localmente no 

passado, presente e futuro.  

Neste sentido, a autora Limonad, no livro “Brasil, Século XXI - Por uma nova 

regionalização? Agentes, processos e escalas” faz uma observação interessante: 

 
[...] a regionalização pode fundamentar uma reflexão teórica ou atender às 

necessidades impostas por uma política setorial, uma prática de planejamento ou por 

propostas de desenvolvimento regional... De fato, as regionalizações possíveis e 

existentes para um mesmo território são inúmeras e usualmente atendem a interesses 

extremamente precisos e este, parece-nos, é um primeiro ponto a não se perder de 

vista (LIMONAD, 2004, p. 58). 

 

Neste sentido, é válido argumentar que a regionalização envolve 

permanentemente a compreensão das escalas em diferentes graus que se apresentam na 

relação com o global e o regional que se materializam na formação regional, bem como a 
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compreensão do processo de tomada de decisões de uma política e suas repercussões 

territoriais.  

Tal reflexão nos possibilita discutir a regionalização dos recursos públicos 

resultante do planejamento, dos elos, dos condicionantes, do risco das escolhas tomadas 

durante o processo de veiculação das políticas públicas e dos objetos ligados às ações que 

predominam no território. Além disso, a regionalização está relacionada à forma como 

também o Estado estabeleceu seus recortes no território, com vistas a ordenar as ações 

sistematicamente, afirma Bezzi (2004). Assim, pode-se refletir, em como o Estado conduz 

suas ações, regionalizando uma idéia de desenvolvimento no território.  

Tal reflexão possibilita discutir a regionalização dos recursos públicos resultante 

do planejamento, dos elos, dos condicionantes, do risco das escolhas tomadas durante o 

processo de veiculação das políticas públicas e os objetos ligados às ações que predominam 

no território. 

Para que possamos prosseguir nessa discussão, antes de se falar em território, é 

necessário lembrar que é o conceito de espaço geográfico, dotado da totalidade, é, por sua 

vez, uma categoria de análise mais ampla da geografia, que abarca as diferentes 

temporalidades que evoluem no espaço geográfico, pode-se interpretar a partir dos trabalhos 

de Santos (2003) e Santos (1985). E mais: o território deve compreendido dentro do espaço, 

porque é um espaço efetivamente usado e dominado pelo poder do Estado, das classes sociais, 

das empresas e dos indivíduos e, esses diferentes agentes produzem a materialidade física que 

está sendo circunscrita no espaço geográfico, afirma Souza (2002). Neste sentido, o território 

ser concebido em distintos locais lhe dá “distintos significados para diferentes sociedades e/ou 

grupos sociais dominantes”, como afirma Saquet (2007, p.27).  

No que se refere ao estudo de políticas públicas, Haesbaert (2004) propõe a 

compreensão de duas concepções que podem ser dialeticamente conciliadas. A primeira delas, 

é a: 

 
A concepção econômica enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, o 

território como fonte de recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e 

na relação capital-trabalho, como produto da divisão “territorial” do trabalho. A 

[segunda é] concepção política ou jurídico-política: onde o território é visto como 

um espaço delimitado e controlado através do qual se exerce um determinado poder, 

muitas vezes – mas não exclusivamente – relacionados ao poder do Estado 

(HAESBAERT, 2004, p.40). 

 

Cabe ressaltar que ambas as concepções podem ser compreendidas, em certos 

momentos. No caso da concepção política de território teorizada por Haesbaert (2004), é 
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valido considerar as palavras de Raffestin (1993, p.15). que argumenta que “o Estado não é o 

único ator no processo de formação ou redefinição do território”, conforme Outro exemplo é 

os bancos de desenvolvimento que atuam nas produções econômicas das regiões, 

principalmente na veiculação de políticas públicas. De qualquer forma, é o Estado, o principal 

agente que intervém no território, segundo Raffestin (1993). De tal modo, que o território 

pode ser compreendido como uma instância política que possui uma organização própria com 

um sentido de dinâmica espacial, não estática, mas viva porque sempre está em constante 

movimento e produção dialética, afirma Souza (2002).  

Ao afirmar isto, tem-se a consciência de que o território é a própria evidencia da 

materialidade, o campo de atuação e do objetivo de intervenção do planejamento, uma vez 

que o Estado tem o poder de regular, limitar, colocar ordem e estabelecer prioridades através 

de seu poder político e jurídico, afirma Haesbaert, (2004). Neste, é conveniente assinalar que 

as ações do Estado exercem um domínio e organização no que concerne ao uso, o acesso e a 

distribuição da produção do território.  Nesta categoria de análise, se o Estado é protagonista, 

a atuação do Banco auxilia a produção econômica, redistribuindo às políticas públicas. 

Neste sentido, o planejamento surge na tentativa de antecipar qualquer ação na 

produção econômica, principalmente no que se refere às políticas públicas, como destacou 

Oliveira (2008, p. 275): “O que necessitam as políticas públicas é de bons “planejadores” com 

mentes privilegiadas e “visão de futuro” para se anteceder ao que vem no futuro e fazer 

planos corretos que levem aos resultados calculados”. Neste sentido, o autor argumenta: 

 
 O planejamento em políticas públicas tem que ser visto como um processo, e não 

como um produto técnico somente. A importância do processo se dá principalmente 

na implementação, pois esta é que vai levar aos resultados finais das políticas, 

programas ou projetos (Oliveira, 2008, p.274). 

 

Para autor, o planejamento não é por si só um tipo de representação imediatista. 

Por isso, deve ser compreendida como a formação sócio-espacial dos processos culturais, 

políticos, sociais e políticos que estão imbuídos em nossa organização social, como afirma 

Santos (1977). 

Mais adiante, observou-se que o planejamento está relacionado com  modificação 

da organização social e dos processos econômicos que ocorrem no espaço geográfico. Neste 

sentido, Carlos Matus (1997), traz importantes contribuições, pois, para o autor, entende o 

planejamento como um cálculo que antecipa a ação numa perspectiva voltada ao 

entendimento da situação.  
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Cálculo situacional sistemático que relaciona o presente com o futuro e o 

conhecimento com a ação. A reflexão imediatista, tecnocrática e parcial não é 

planejamento, e tampouco é planejamento a reflexão que se isola da ação e torna-se 

uma mera pesquisa sobre o futuro (MATUS, 1997, p.19).   

 

Todavia, esta abordagem apenas contribui para que se possa ter um olhar mais 

cuidadoso e preciso nas realidades das políticas públicas, uma vez que a mesma é resultado de 

agentes que entram e saem em diferentes momentos, com diferentes intenções, o que faz do 

processo, um momento incoerente e analisar a situação ajudaria entender mais sobre essa 

realidade. Neste sentido, é valido lembrar que a categoria analítica da geografia “situação” 

não é tão ampla como o território. 

Do ponto de vista do planejamento, Randolph (1999) traz contribuições no sentido 

de esclarecer o processo de construção do planejamento estatal, começa a partir das 

negociações discutidas pelos atores representativos que discutem metas, planos e ações, afim 

de teoricamente atender os anseios da população. Nesse processo, quase sempre a sociedade 

elabora propostas independentes da administração pública e o processo político existe para 

implementar valores e normas. E mais: o mercado deveria assim vir atrás, aprendendo a 

respeitar a tomada de decisões voltadas ao bem comum e sendo solidário com a sociedade.  

Neste sentido, ressalta-se que o ato de planejar precede, então, prioridades 

pensadas pelos atores representativos do Estado e, por meio do consenso (ou não) entre eles, e 

aí são tomadas decisões, muitas das vezes, que ao impactar um território, foi pensado por um 

planejador que possui uma base teórica, afirma Souza (2002). Como é o caso descrito por 

Corrêa (1986), que discorre sobre a aplicação das teorias dos pólos de desenvolvimento de 

François Perroux que criou as regiões de planejamento desde a década de 50, onde são 

estabelecidas ações de controle para o território. Na visão do autor, ficou evidente um 

discurso ideológico que servia para encobrir os interesses das classes dominantes regionais e 

do capital externo. 

Outro ponto bastante interessante, segundo Oliveira (2008), é que o planejamento 

não pode ir contra a coletividade social, pois não é pensado a partir do espaço em que vive a 

população. Evidentemente na realidade empírica, isso acontece a todo instante, mas é 

principalmente no modo de produção capitalista, que essa condição de planejar se torna uma 

condição sine qua non,, uma vez que em: 

 
[...] cada forma geográfica é representativa de um modo de produção ou de um de 

seus momentos. A história da formação social é aquela da superposição de formas 

criadas pela sucessão de modos de produção, de sua complexificação sobre seu 

território espacial. A formação social, totalidade abstrata, não se realiza na totalidade 
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concreta senão por uma metamorfose onde o espaço representa o primeiro papel 

(SANTOS, 1977, p. 88). 

 

Seguindo essa lógica de reflexão, é valido comentar que a compreensão da 

formação sócioespacial está em constante mudança no tempo (velocidade) e no espaço 

(direção). Essa percepção é essencial para que possa compreender o impacto do planejamento 

sobre as repercussões econômicas e políticas que ocorrem no território. Além disso, é 

evidente que o planejamento pressupõe as ligações entre os atores representativos, cujas 

decisões são tomadas, formuladas e implementadas por estes. Pois, 

 
A decisão de planejar é essencialmente uma decisão política, pois é uma tentativa de 

alocar explicitamente recursos e, implicitamente, valores, através do processo de 

planejamento e não através dos demais e tradicionais mecanismos de sistema 

político. A implementação do plano é, também, essencialmente, um fenômeno 

político pois é  uma forma de se aferir o quanto da tentativa de alocar recursos e 

valores se efetivou ou, em outras palavras, qual é a relação num dado sistema entre 

política e administração.O plano em si é, de  todas as fases mencionadas do processo 

de planejamento a que melhor pode ser examinada de um  ponto de vista 

estritamente técnico, pois, mormente se existir um documento escrito, o plano pode 

ser analisado à luz de critérios econômicos, através dos quais se testa a sua 

consistência interna e a compatibilidade de seus objetivos (LAFER, 1997, p.31). 

 

Sob tais aspectos expostos, a relação do território, planejamento e regionalização 

forma um tripé teórico no estudo de políticas públicas, que revela e nos faz pensar as 

diferentes facetas presentes na distribuição de recursos, nas decisões tomadas, na relevância 

dos sujeitos envolvidos no processo, nos alvos que foram atingidos e em outros elementos 

relacionados a problemática regional.  

 

 

1.2 O ESTADO, PLANEJAMENTO E A DESIGUALDADE REGIONAL 

 

 

O Estado, sob o modo de produção capitalista, por meio da produção fabril e do 

assalariamento da mão de obra, gerou mais diferenças sociais do que em toda história da 

humanidade. A luta de classes que se originou ali desencadeou sucessivas ações do Estado na 

escala regional, se posicionando como o principal agente territorial para o controle social da 

massa, com vistas a exercer seu poder, como afirma Viana (2003). Nessa perspectiva, os 

principais pensadores Karl Marx e Friedrich Engels afirmam que a desigualdade social tem 

como ponto fundamental a diferenciação de classes e o surgimento da propriedade privada, 

escrito no livro Manifesto do Partido Comunista (1988), escrito em 1848: 

 



25 

 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e 

companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm 

vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou 

sempre, ou por uma transformação revolucionária, da sociedade inteira, ou pela 

destruição das duas classes em luta (Marx e Engels, p.1).  

 

Para esses autores, a desigualdade se fundamentava nas relações de classes e ela 

seria extinta com a abolição da propriedade privada. Neste contexto, o Estado-Nação para se 

desenvolver, sob o modo de produção capitalista, criou a propriedade privada, e com ela, as 

riquezas passam a ser supervalorizadas pela população. De tal modo, que a preocupação do 

Estado era proteger a propriedade privada e, assim, consequentemente, a sociedade foi 

dividida profundamente por classes sociais e aumentado o processo de desigualdades, afirma 

Viana (2003). Para o autor, quanto maior a acumulação na propriedade privada, há maiores 

condições da desigualdade social ser agravada. 

 Neste sentido, há diferentes explicações para o agravamento das desigualdades 

regionais. As explicações mais comuns se devem ao contexto histórico perpetuado desde o 

período colonial. Segundo Borges et all (2012), os empreendimentos ou projetos no período 

colonial se deram de forma exploratória e descontínua. Exploratório porque a corrida pela 

exploração do ouro, não havia nenhuma preocupação por parte de Portugal em criar na sua 

colônia, uma base importante para o desenvolvimento regional. Pois, como exemplo, a 

mineração no sertão brasileiro foi abandonada à medida que a rentabilidade foi 

comprometida. Descontínuo, porque os projetos de desenvolvimento não se efetivavam 

melhorando a organização social pelas prioridades destoantes.  

Nessa discussão, não se pode esquecer que as atividades comerciais dos 

mercantes tornaram-se um dos primeiros setores da economia que mais acumulava capital. 

Segundo Borges (2007), na expansão do Estado Nacional Moderno, a troca simples dos 

mercantes passou a ser troca acumulada do capital e, assim, houve favorecimento no 

rendimento do trabalho e maior remuneração dos produtos, desencadeando um processo de 

intensificação da acumulação da riqueza entre as classes e regiões.  

Todavia, como ressaltamos anteriormente, é na diferenciação de classes que a 

desigualdade da riqueza se agrava profundamente. Na atualidade, há diferentes perspectivas 

que reconhecem a existência destas: 

 
A superação das profundas desigualdades econômicas e sociais não é, para muitos, 

uma necessidade intrínseca ao capitalismo para sua  existência. Não obstante, desde 

a sua consolidação como sistema econômico, não se pode ignorar que a convivência 

com as profundas assimetrias na distribuição das riquezas geradas vem 

incomodando economistas e cientistas sociais. Para uns, pobreza de um lado e 
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riqueza de outro é intrínseco ao sistema, e dessa realidade não se pode fugir. Para 

muitos destes, a alternativa é a superação do sistema. Para outros, com posturas mais 

legitimadoras do capitalismo, é possível ações reformadoras que minimizem os 

resultados perversos daquela distribuição. Entre esses, uma corrente aposta na 

liberdade do mercado para que se alcance a maximização dos benefícios que o 

sistema pode gerar. Outra corrente, entretanto, vê na intervenção do Estado, em 

ações que visem corrigir as chamadas falhas de mercado, ou ainda, com a montagem 

de um Estado de Bem-estar Social, uma alternativa sem a qual o sistema entraria em 

colapso. De qualquer maneira, para uma ou outra corrente legitimadora do sistema, a 

busca do desenvolvimento é o objetivo comum (ORTEGA, pp. 21-22, 2008) 

 

Evidentemente, nem todas as perspectivas reconhecem a responsabilidade do 

Estado na gestão do território, mas a busca pelo desenvolvimento é um consenso entre estas.   

A partir dos anos 30, os países começaram a se especializarem produtivamente, 

aproveitando suas vantagens naturais e artificiais advindas de seu território, com vistas à 

produção de mercadorias mais convenientes à sua economia, exportando e importando de 

acordo com a necessidade ou visão de lucro. Neste contexto, é que as mudanças na divisão 

regional do trabalho vão ditar regras da ocupação dos territórios mundiais, aponta Ricardo 

(1982), o autor clássico da economia política: 

 
É tão importante para o bem da humanidade que nossas satisfações sejam aumentadas pela melhor 

distribuição do trabalho, produzindo cada país aquelas mercadorias que, por sua situação, seu 

clima e por outras vantagens naturais ou artificiais, encontra-se adaptado, trocando-as por 

mercadorias de outros países, quanto aumentar nossas satisfações por meio de uma elevação na 

taxa de lucros (RICARDO, 1982, p. 103).  

 

Para o autor, esta proposta traria um beneficiamento geral para os países e regiões. 

Porém, isto não ocorreu, uma vez que a acumulação de riquezas das sociedades estava 

vinculada ao desempenho do comércio exterior e da produção de minério. Se um produto era 

comercializado e exportado, havia maior probabilidade da expansão demográfica, gerando o 

processo de concentração econômica e demográfica destes. 

A partir do século XX, uma das primeiras políticas de desenvolvimento regional 

nasceu da promessa de corrigir os desequilíbrios regionais e promover o desenvolvimento de 

países europeus, que foi o planejamento das bacias hidrográficas pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), como afirma Matos (2002), que tem como ponto fundamental 

a influência dos economistas clássicos e neoclássicos. 

As transformações sócio-espaciais, principalmente, localizadas nos países mais 

periféricos do sistema capitalista no período Pós-segunda guerra mundial, foram delineando 

áreas atrativas às empresas industriais, que foram beneficiadas aqueles que teriam maiores 

condições de infraestrutrura e localização geográfica estratégica, afirma Lafer (1997). Na 
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década de 50, foi criado na Itália, o banco Mezzogiorno devido a necessidade de implantação 

e fomento ao planejamento regional italiano.  

 
[..] a Cassa del Mezzogiorno, em 1950, e uma ambiciosa política de industrialização 

para o sul da Itália. Essa política introduziu a sistemática de uso de incentivos fiscais 

para o barateamento da formação de capital e da produção, a qual foi assimilada e 

generalizada para outros países, a exemplo do sistema de incentivos fiscais para a 

industrialização do Nordeste do Brasil, por ocasião da criação da Sudene (Diniz, 

2009, p.10).  

 

Diante disso, é possível notar os bancos de desenvolvimento foram importantes 

no processo de expansão econômica. No Brasil, essa parceria das políticas de 

desenvolvimento regional com os bancos de desenvolvimento se deu no intuito de a de levar o 

capital as regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste, regiões deprimidas economicamente, como 

afirma Hespanhol (1999). Para Diniz (2009, p.15), foi feito “um grande esforço de 

interpretação teórica sobre a questão das desigualdades regionais e da concentração, bem 

como de metodologias e técnicas de planejamento e de intervenção pública” para diversificar 

a economia e ampliá-la as regiões mais inóspitas do país”.  

No mundo, o uso do planejamento econômico parece nascer atrelado ao 

consumismo e este sempre foi fortalecido pelo crescimento econômico (e não no 

desenvolvimento social), isso pode ser mais bem compreendido ao analisar os países 

subdesenvolvidos, pois, conforme Santos (2003), é valido enfatizar: 

 
Sem o planejamento teria sido impossível atingir-se uma intromissão tão rápida e 

brutal do grande capital nessas nações. Não cremos que seja exagero afirmar que o 

planejamento tem sido um instrumento indispensável à manutenção e ao 

agravamento do atraso dos países pobres, assim como ao agravamento e 

exacerbação de disparidades sociais. (SANTOS, 2003, p. 13).   

 

Paralelamente, segundo Santos (2003), a ciência se colocou ao lado do 

capitalismo, fazendo apologia ao crescimento econômico e à expansão comercial, visto que as 

teorias (pólos de crescimento; centralização e descentralização industrial e etc.), que eram 

aplicadas no subdesenvolvimento, se constituíam, na verdade, como um instrumento para 

expansão do capital. Isso agravava a condição de miserabilidade terceiro mundista eterna dos 

países subdesenvolvidos, mantendo as relações de trabalhado entre a estrutura de classes 

sociais. Tal situação agravou a pobreza e a exploração de riquezas dos países 

subdesenvolvidos. Neste sentido, Santos (2003, p.14-16) ao citar J. Tinbergen, argumenta: 

 
[...] a função do planejamento é garantir, dentro da lei e da ordem, um mínimo de 

segurança e de estabilidade, é proteger e estimular a segurança física das pessoas e a 

da propriedade, é promover e estimular o investimento privado [...] A serviço do 
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planejamento a economia perdeu o status cientifico e se tornou simples ideologia, 

cujo fito é persuadir Estados e  povos das vantagens daquilo que passou a ser 

chamado de desenvolvimento: a venda da ideologia do desenvolvimento aos 

Estados, a imposição da ideologia de uma sociedade de consumo às populações. [...] 

Este tipo de planejamento não é ciência. 

 

Sob tais aspectos, é possível afirmar que o Estado, sob o modo de produção 

capitalista, atue no sentido de mascarar a sua ineficácia em face da formação regional do 

espaço. Essa constatação, para Santos (2003), parte do princípio que os países mais 

desenvolvidos e grupos hegemônicos recomendam e pressionam a utilização de um 

planejamento baseado nessas teorias que não correspondem à realidade brasileira. Em 

consequência, segundo Santos (2003, p. 188), há verdadeira “lavagem cerebral das teorias 

ocidentais acerca do crescimento e do espaço ou que se encontram indefesos perante elas, 

podem nem sequer suspeitar dos efeitos do planejamento”. 

Mais adiante, é possível perceber a proliferação de planos e a constatação de 

áreas que precisariam ser investidas, mesmo que setoriais, assim, começou o início da 

intervenção do território com políticas de infraestrutura urbana e de industrialização que se 

instalava no país, como argumentou Cano, 

 
[...] a partir da década de 30, o Estado brasileiro foi-se transformando num Estado 

estruturante, preocupando-se com o desenvolvimento do progresso industrial e 

material do país, formulando políticas setoriais de industrialização, um inteligente 

manejo da política econômica e institucionalizando a organização dos mercados de 

trabalho (CANO, 1995, p. 24)  

 

A partir do período pós-guerra, que foi criado o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e outros órgãos, no contexto internacional. O que nos faz 

pensar que a criação dos bancos federais sempre esteve ao lado junto à busca pelo 

desenvolvimento das regiões.  

Após a crise da bolsa de valores e a pós-revolução de New Deal, novas 

oligarquias urbanas e rurais foram sendo paulatinamente criadas e fortalecidas e colocaram às 

claras a desigualdade dos países industrializados, uma vez que a setor industrial passou a 

preponderar no subdesenvolvimento, de acordo com CANO (1995). Neste sentido, Diniz (2009) 

argumenta:  

 

 
A tomada de consciência dessas desigualdades e a mudança na concepção do papel 

do Estado, com a revolução keynesiana e o avanço das técnicas e práticas de 

planejamento, promoveram a criação de políticas de redução das desigualdades 

regionais e de reordenamento do território em vários países [...]. Os objetivos eram 

amplos e generalizados: obras para controle de cheias; construção de usinas 

hidroelétricas; desenvolvimento da navegação; transporte rodoviário; expansão e 
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modernização da agricultura, inclusive programas de irrigação; crescimento e 

modernização da indústria; desenvolvimento urbano e dos serviços (DINIZ, 2009, p. 

228).  

 

Em seguida, é perceptível que o apoio à criação de infraestrutura para 

promover a industrialização e a política da reforma agrária passa a ser visto pela Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) como uma alternativa para se pensar a 

regionalização e o planejamento para atingir o desenvolvimento das regiões, afirma Matos 

(2002). Evidentemente, segundo Diniz (2009), esses pontos prioritários não interessavam a 

classe dominante, o que fez com que ignorassem a questão agrária, devido a presença dos 

grandes produtores latifundiários, como também apoiassem o desenvolvimento do setor 

industrial voltado a exportação.  

O fomento a industrialização na econômica cafeeira se consolidou sob um 

ideário de promover a integração nacional das bases produtivas da econômica brasileira. Mas 

isso não ocorreu de forma a organizar os investimentos públicos, assinala Hespanhol (1999). 

Essa situação foi mais um agravante para o aumento das desigualdades intrarregionais na 

macroregião Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Como abordado por Oliveira (2005, apud 

NETO, 2002), “poder-se-ia dividir o país em pelo menos dois “Brasis” com realidades 

distintamente diversificadas economicamente”.  

É valido lembrar, segundo Diniz (2009), que na América Latina, nesta época, 

sujeitou-se a um processo de baixo desenvolvimento, tendo em vista a concentração dos 

beneficios técnicos, científicos e de bens industrializados na Europa e principalmente na 

América do Norte. Para o autor, os países latinos exportavam matéria-prima produzida aos 

mais desenvolvidos, isto é, a relação de trocas comerciais eram desiguais e exploratórias e, 

por isso, os menos desenvolvidos economicamente estavam condicionados a aceitar sua 

condição de miserabilidade e periférica no mundo, sob o modo de produção capitalista. 

Todavia, essa teoria de Centro e Periferia de John Friedman não levava em 

conta que os desequilíbrios regionais gerados pelo modo de produção capitalista, porque do 

ponto de vista geográfico possuía suas particularidades e graus diferentes de desenvolvimento 

que nem sempre se constituía uma periferia, do ponto de vista social ou natural ou até mesmo 

econômico entre as regiões, afirma Corrêa (1986).  

Na década de 50, surgiram muitas políticas de planejamento e regionalização, e 

estas foram estruturantes por um breve período, tendo como base sanar a escassez de crédito e 

superar os problemas advindos da Guerra Mundial. Como foi no caso do Governo Jânio 

Quadros, que estabeleceu novas diretrizes em uma política nacional de crédito para setor rural 
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brasileiro em 1961. Assim, posteriormente foi criado o Grupo Executivo de Crédito Rural – 

GECRE, cujas discussões evoluíram para uma proposta de lei n 4.829/1965, regulamentada 

pelo Decreto n 58.830/1966, disponibilizando no período um grande aporte de recursos para o 

setor rural, impactando fortemente na modernização da agricultura de 1960-80, afirma 

Graziano da Silva (1999). Para este autor havia problemas, o Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR), que atingiu as regiões mais desenvolvidas e os agricultores mais ricos. 

Santos (2003) argumenta que o Sudeste Brasileiro, por um lado, se 

diferenciava de outras regiões não somente porque havia uma concentração financeira na 

região, mas porque o acúmulo de benefícios técnicos, científicos e de infraestrutura se 

redirecionavam a região. De outro lado, é válido dizer que os empreendimentos industriais se 

concentravam ali, e consequentemente, o capital reservado para crédito também era 

concentrado na região, aponta Graziano da Silva (1999). 

Do ponto de vista espacial, a concentração econômica e demográfica foi 

resultado da passagem da forte industrialização que houve em São Paulo, afirma Hespanhol 

(1999). Na verdade, as velhas estruturas sociais ainda permaneciam inalteradas na 

organização social brasileira, segundo Santos e Silveira (2001). Neste aspecto, é valido 

comentar: 

 
A atuação do Estado foi fundamental para o desenvolvimento da atividade industrial e para a 

modernização do país. Deve-se ressaltar, entretanto, que a grande concentração da indústria no 

Sudeste, principalmente em São Paulo, redundou na ampliação das desigualdades regionais 

pré-existentes, provocando significativas alterações na divisão territorial do trabalho no âmbito 

do país e do próprio Sudeste (HESPANHOL, 1999, p.7). 

 

Evidentemente, observou-se que no período há uma hegemonia de São Paulo no 

contexto interrregional. No caso do Centro-Oeste, conforme Santos & Silveira (2001), este 

seria beneficiado porque iria abastecer agricolamente o país e até o exterior, o Sudeste se 

focaria em consolidar o aspecto industrial e o Sul ficaria também voltado à oferta agrícola. “A 

acelerada expansão industrial ocorrida a partir do final da década de 1960, conjugada com a 

expansão da fronteira agropecuária na direção do Centro-Oeste e Norte do país, [...] 

provocaria a reversão da polarização industrial pela área metropolitana de São Paulo”, afirma 

Diniz (2009).  

No Governo Vargas (1930-45), se instaurou a incapacidade do setor privado de 

produzir investimentos necessários ao fomento do setor produtivo juntamente pelo alto 

intervencionismo estatal, afirma Ianni (1996). Para autor, o Estado passou, então, a atuar 

como empresário promovendo o desenvolvimento e expandindo o setor industrial diante da 



31 

 

incapacidade do empresário brasileiro em realizar isso (o que inclui os bancos de 

desenvolvimento).  

Mais adiante, o Estado Novo (1937-45) no período Vargas, foi amparado pelo 

ideário nacionalista fundamentado pelo período de redemocratização (1946-40), o que deu um 

novo sentido de democracia na esfera política, afirma Dalland (1969). De acordo com Ianni 

(1996),  

 
Em 1951, quando se iniciou o governo Vargas, a sociedade brasileira já se 

encontrava diferenciada, devido ao crescimento do setor industrial, à expansão do 

setor terciário e ao rápido crescimento dos centros urbanos dominantes (Rio de 

Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador e alguns outros). 

À medida que progredia a divisão social do trabalho e a diferenciação social interna 

da sociedade brasileira, as classes sociais tornavam-se mais configuradas e 

representativas. Nessa época, a burguesia industrial e o proletariado, por exemplo, já 

eram uma realidade política e cultural, ao lado da classe média, bastante ampliada, e 

dos setores agrário, comercial e financeiro da burguesia. (Ianni, 1996, p.120). 

 

Para o Mantega (1990), o Estado foi levado a construir uma base de 

infraestrutura e de instituições regionais, a fim de acelerar o processo de desenvolvimento e 

expansão da indústria no país. Segundo Diniz (2009), em 1952, a criação do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) significou um novo respaldo na questão 

regional brasileira, visto que muitos dos projetos de intervenção do Estado se davam através 

da disponibilidade de recursos financeiros. Como refletirmos anteriormente, os bancos 

federais foram auxiliadores na produção econômica no processo do desenvolvimento das 

regiões. 

No plano de metas, foi efetivada (1956-61) e obteve sucesso na aplicação das 

técnicas e da sistematização dos diagnósticos regionais, que tinham como objetivo ordenar 

recursos para a ampliação e acumulação industrial, interferindo drasticamente na relação que 

os setores primários, secundários e terciários têm um com outro, e principalmente investindo 

fortemente na infraestrutura, com vistas a sanar as falhas deixadas pelo empresariado 

nacional, inclusive no que se refere à disponibilidade de crédito das empresas privadas, como 

explica Ianni (1996). 

No contexto de problemas econômicos e políticos, era preciso ter um órgão que 

coordenasse não só os setores, mas a questão regional como um todo. Uma das primeiras 

iniciativas nesta direção foi a criação da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste) em 1959, aponta Mantela (1990). Mas esta política ainda não tinha surtido o efeito 

esperado para conseguir direcionar as políticas de desenvolvimento regional a classes menos 

favorecidas, afirma Ianni (1996). 
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No ano de 1962, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social 

(1963-65), com o objetivo de guiar a política econômica no período do Governo Gullar, 

recuperou o poder político que havia em torno do presidencialismo. Mas, isso não rendeu 

muito, devido ao início da crise do modelo de substituições de importações em 1962, de 

acordo com Ianni (1996). O planejamento econômico foi generalizado e isso enfraqueceu as 

estratégias dos sucessivos governos no tratamento das desigualdades regionais e na integração 

econômica das regiões, assinala Mantela (1990), 

Em meio a este cenário político e econômico de instabilidade com Golpe do 

Estado e pelo regime civil e militar, as revindicações sociais que manifestavam contra o 

poderio das organizações econômicas foram sendo silenciadas paulatinamente, indica Ianni 

(1996). Neste contexto, é possível observar que: 

 
As mudanças políticas decorrentes do golpe militar de março de 1964 alteraram a 

ênfase nas linhas de ação. Essas foram concentradas em apenas duas frentes: 

expansão da malha de infraestrutura (transportes, energia elétrica e saneamento) e 

suporte à industrialização. A primeira, com a aplicação direta de 60% a 70% dos 

recursos aprovados nos Planos Diretores. A segunda, pelo sistema de incentivos 

fiscais canalizados através do mecanismo conhecido como "34/18",7 que conjugava 

a isenção tributária sobre a produção e o financiamento dos investimentos mediante 

o uso de parcela do imposto de renda devido pelas empresas, transformados em 

debêntures e, portanto, não reembolsáveis. Ficou estabelecido também que tanto os 

recursos orçamentários quanto os recursos advindos da isenção de imposto de renda 

para aplicação em projetos de investimento no Nordeste deveriam ser depositados 

no Banco do Nordeste do Brasil, reforçando seu papel de agente financeiro (DINIZ, 

2009, p. 241). 

 

No período de 1964-1966, foi criado o Programa de Ação Econômica do 

Governo (PAEG), que deu uma maior retomada com a questão regional. Uma das propostas 

possuía um viés desenvolvimentista, porque o que importava era o rápido crescimento 

econômico, como afirma Silva (2003). Em seguida, segundo Santos (2003), o projeto de 

soberania nacional, foi implantado para que a proposta de integração nacional fosse instaurada 

– como queriam os militares. Sob este ideal, era preciso unir as regiões e dinamizá-las 

conjuntamente para implantar o projeto de soberania nacional. 

É a partir daí, segundo Silva (2003), que é mais evidente a importância dos 

planos regionais na regionalização do território. Entre os planos implantados é importante 

destacar o Programa de Ação do Governo (1964-66), Plano de Desenvolvimento (1968-70), 

Metas e Bases para a Ação Governamental e os Planos de Nacional Desenvolvimento 

(PND’s) I e II que, em conjunto, foram direcionados a atender o objetivo de promover o 

crescimento econômico (e não desenvolvimento social), distinguindo as funções que serviam 
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para espaço público, privado e público-privado, ao mesmo tempo, em que era incentivada a 

integração das bases produtivas dos setores econômicos.  

Na esfera governamental
1
, foram criadas, em 1989, a Sudene, 

(Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), a Sudeco e a Sudesul 

(Superintendência do Desenvolvimento do Sul). Estes projetos e políticas, segundo  Borges et 

all (2012), não surtiram transformação socioeconômica desejada no território brasileiro, 

embora cumprisse com os propósitos de integração econômica, se concretizou sem a real 

preocupação de distribuir equinamente os recursos. 

Neste contexto, o Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) lançou o primeiro 

o Plano Plurianual (PPA-1999) que apresenta diretrizes para direcionamento e recursos e 

oportunidades econômicos, do ponto de vista setorial, como regional, atingindo nove regiões 

(denominados “eixos de integração regionais”) que seriam estrategicamente definidas, com 

intuito de fomentar a economia, regulando as atividades do mercado, aponta Silva (2003).  

Sob os aspectos expostos, é possível constatar que o Estado atuou, de forma lenta, 

na promoção do desenvolvimento das regiões, este fato junto a outros que discorremos 

anteriormente a respeito da desigualdade mostra que políticas de planejamento e 

regionalização dos investimentos públicos, foram sendo manejadas para incentivar a 

diversificação e o crescimento produtivo das regiões e para os modelos de desenvolvimento 

propostos pelo planejamento, resultou em profundas distorções, agravando o quadro de 

desigualdades regionais que se instalou no país pela concentração industrial, afirma Matos 

(2002). 

Neste sentido, é válido argumentar que o processo de modernização do território 

brasileiro teve atores como os bancos federais, que foram auxiliadores e decisivos no processo 

de desenvolvimento das regiões.  

A seguir, observa-se que as relações do Banco do Brasil com os sucessivos 

governos vêm desde o período colonial e, se traduzem, na atualidade na forma da organização 

das redes bancárias. Para entender o cenário destoante destas questões, constrói o caminho 

histórico desde a reforma bancária de 1967, até a década de 90, onde se realiza uma posterior 

análise da organização espacial das redes bancárias. 

 

 

                                                 
1
  De acordo com Silva (2003), é valido ressaltar que as várias autarquias do estado nessa época serviam de 

canal de comunicação entre as agências governamentais. 
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1.3 BANCO, GOVERNO E REDES BANCÁRIAS 

 

 

As relações entre o Governo e o Banco do Brasil são intensas e antigas desde os 

tempos coloniais, mas foi a partir da reforma bancária de 1967, segundo Pacheco (2010), que 

houve uma maior ampliação da quantidade de agências em todo o território nacional e a 

consequente modernização em relação ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo banco 

no atendimento aos clientes e na racionalização das despesas bancárias.  

Na década de 1970, de acordo com Costa Neto (2004), o Governo Federal se 

comunicava com o Banco do Brasil para fornecer investimentos de risco aos produtores rurais 

da região Norte e Nordeste do Brasil, emprestando recursos independente da 

imprevisibilidade das questões climáticas, sendo amparado pelo planejamento do presidente 

Jânio Quadros, que dispôs da maior política de crédito rural em 1963. 

Em 1971, foi constatado que havia 975 agências do Banco do Brasil no país, sendo 

92% delas no interior do território brasileiro, assinala Pacheco (2010). Sensível a esse 

diagnóstico, o Governo Federal e o Ministério do Planejamento estabeleceu, à época, a meta 

de abrir agências em regiões desfavorecidas (e com ausência de políticas de financiamento), 

complementa Costa Neto (2004). 

Em 1981, a elevação das taxas de juros no mercado de crédito penalizava os 

tomadores de menor porte, coagidos pela inflação brasileira a apelarem para recursos de fora 

do Brasil, aponta Graziano da Silva (1999).  

Logo, por uma decisão pressionada por interesses políticos e engajada nos direitos 

humanos, foi determinada a instalação de 1.134 novas agências voltadas para as regiões mais 

inóspitas e desfavorecidas do território nacional, afirma Costa Neto (2004). Pacheco (2010) 

soma a esse fato a corrida desencadeada pelo Banco Central e pelo Tesouro Nacional em 

busca de capacitação tecnológica e de armazenamento de mais informações, com mais 

velocidade, por intermédio da informática, a partir de 1986. 

Em uma rápida retrospectiva ao passado, observa-se que a reforma administrativa e o 

processo de industrialização implantado no Governo Vargas foram o início de um longo 

reforço para a aceleração do desenvolvimento, que se estendeu até os anos 1970, auge da 

descentralização administrativa do período militar. Nesse contexto, conforme Costa Neto 

(2004), as instituições estatais de economia mista, como o Banco do Brasil, buscavam atender 

o interesse público em uma perspectiva menos voltada ao lucro. Depois dos anos 1980, nota-
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se que as empresas estatais e, principalmente, as privadas, estão amparadas no paradigma da 

lucratividade. Pacheco (2010) ressalta que a exceção, pelo menos por um breve momento, é o 

Banco do Brasil, que começa a atuar mais como banco comercial do que voltado ao 

desenvolvimento regional. 

À época da inflação, muitas agências de capital privado fecharam e tiveram demissões 

em massa, segundo Pacheco (2004). Em meio a tudo, o Banco do Brasil ainda permaneceu 

com sua política voltada para as regiões interioranas e inóspitas, o que lhe garantiu ressurgir 

em um contexto de sucessivas crises financeiras e da insuficiente estrutura bancária e 

monetária do Brasil na década de 1990, afirma Costa Neto (2004).  

Com a diminuição do tamanho do Estado pelas privatizações, em 1990, houve uma 

ruptura com o tradicional modelo intervencionista do Estado brasileiro, simbolizado pela 

política de privatização, que estava em um contexto muito proveitoso para o momento de 

crise política e econômica, aponta Borges (2007). Com isso, as responsabilidades do Banco 

do Brasil diminuíram no território goiano.  

Nesse momento, o debate regional ocorreu em torno do papel do Banco do Brasil no 

desenvolvimento regional, de certa forma subestimada. É apropriado lembrar que 

 

[a] definição mais apurada da estrutura financeira governamental brasileira foi 

apresentada no âmbito do Plano Real, em 1994, quando foi reconhecido 

explicitamente o papel estratégico dos bancos federais. O documento afirma que 

“agências da administração financeira federal se justificam como instrumentos para 

a execução de sua política de crédito e como agentes do Tesouro Nacional como 

complemento ao sistema financeiro em geral, por razões de segurança estratégica”. 

Entretanto, a natureza “complementar” atribuída parece inadequada, uma vez que as 

instituições federais têm sido responsáveis por uma parte expressiva do crédito em 

oferta [...]. No que se refere à oferta de crédito no país em termos absolutos, as 

instituições financeiras governamentais desempenham papel principal, sendo o 

Banco do Brasil o líder do sistema nacional. (FGV, 2010, p. 14-15) 

 

Feito o esclarecimento quanto à complementaridade dos recursos, cabe esclarecer que 

não se superestima a importância do banco em detrimento do papel do Estado, inclusive 

porque ambos se complementam na atuação no desenvolvimento regional. Paralelamente, a 

mediação das políticas creditícias e monetárias realizadas pelo Banco do Brasil tem chamado 

a atenção e revelado grande parte das possibilidades históricas de investimentos financeiros 

na região, tornando-se fonte principal (e não complementar), pois impacta diretamente a base 

produtiva da econômica regional. 

No território goiano, as agências bancárias do Banco do Brasil foram instaladas 

especificamente no entorno de Goiânia e Brasília, municípios que sofreram acelerado 
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crescimento econômico, pois eles precisariam, em tese, de mais postos de atendimento 

bancário para acessar o mercado financeiro, e, consequentemente, o crédito que ali se 

disponibilizava concentrava-se nas sedes das agências localizadas nos municípios mais 

desenvolvidos. 

Assim, com vistas a suprir esse problema, as agências eram realocadas e direcionadas 

para o Sudoeste Goiano, onde havia demanda local e interesse do capital internacional. Essa 

leitura do território goiano, segundo Silva (2003), é possível quando se observa a II PND e o 

POLOCENTRO, que voltou os investimentos para o Sudoeste Goiano e para a Região 

Metropolitana de Goiânia, na década de 1970, evidenciando, assim, a grande procura 

financeira trazida pelo alto fluxo migratório. 

Na escala internacional, a globalização financeira forçou os bancos europeus a abrirem 

redes bancárias no exterior para se consolidarem sob a União Monetária Europeia nesse 

período, afirma Costa Neto (2004). Esse movimento de expansão dos bancos europeus 

repercutiu como tendência na expansão dos bancos no território goiano, atrelado à expansão 

agroindustrial na década de 1970. Isso ocorreu de tal modo que as redes bancárias foram 

orientadas a se firmarem em municípios adaptados à modernização da agricultura e 

industrializados, porque ali já havia interesse do mercado internacional, a exemplo das seis 

agências instaladas no município de Rio Verde. Essa situação marcou rapidamente as relações 

financeiras das populações locais goianas com o Banco do Brasil, fato facilmente constatado 

ao analisar os fortes investimentos realizados na década de 1990, em Rio Verde e Jataí, por 

meio do Banco do Brasil, na atração das agroindústrias.   

Nesse instante, se faz prioritário compreender como estão distribuídas as agências no 

Banco do Brasil em 2012, a partir do mapa 1.1.  
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Mapa 1.1: Total de agências bancárias do Banco do Brasil por região de planejamento (2012). 
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Ao vislumbrar a regionalização
2
 das redes bancárias em escala municipal e a malha 

viária federal e estadual do estado de Goiás, não se objetivou fazer uma análise profunda 

(realizada no terceiro capítulo), mas sim mostrar a homogeneidade dos municípios que 

possuem mais agências.  

A análise revela que os municípios que possuem maior número de agências são 

Goiânia (36 agências), Rio Verde (seis agências), Jataí (cinco agências) e Anápolis (seis 

agências), e se localizam na porção Centro-Sul do território goiano (Sudoeste goiano e Região 

Metropolitana de Goiânia), possuem mais acesso à rede bancária e ao crédito e, estes por sua 

vez, são historicamente são as regiões mais fomentadas (veja, com mais detalhes, no próximo 

capítulo) 

Nesse aspecto, se observa que os municípios menores e menos populosos (sem postos 

bancários do Banco do Brasil) são dominados pela hegemonia das agências do Banco do 

Brasil nos municípios de maior porte (mais atrativos economicamente para as empresas e 

mais populosos). Por outro lado, os municípios de pequeno porte, menos populosos, possuem 

menos contato com a malha viária (rodovias federais e estaduais), o que dificulta o acesso aos 

empréstimos. Nesse sentido, Salgado et al. (2010, p. 130) argumenta que “atualmente, em 

virtude da integração dos transportes, as diferentes regiões estão integradas à capital estadual, 

fato que facilita a mobilidade de pessoas e capitais”. Assim, percebe-se que os municípios 

mais desenvolvidos (Goiânia, Rio verde, Jataí e Anápolis) possuem mais mobilidade 

intrarregional, garantindo mais acesso ao crédito. 

Portanto, é possível afirmar que o sistema financeiro regional via postos de 

atendimento do Banco do Brasil organiza-se em função do arranjo socioeconômico do 

território goiano, o que permite interpretar que as redes bancárias foram agrupadas para 

mediar o grande fluxo dos recursos financeiros nos setores urbano (Região Metropolitana de 

Goiânia) e agropecuário (Sudoeste goiano). 

Na concepção de Crocco e Jaime (2006), a concentração das agências se deve, em 

primeiro lugar, à maior confiança dos investidores na região mais rica, à menor liquidez do 

capital financeiro e à maior participação relativa dos municípios mais dinâmicos e populosos 

no volume de depósitos e créditos.  

Desse modo, a expansão territorial da rede de atendimento indica que a centralização 

do controle da atividade financeira e bancária do Banco do Brasil se localizariam 

majoritariamente na porção Centro-sul, traduzindo-se na concentração dos empréstimos 

                                                 
2 

A regionalização é estabelecida pelo SEGPLAN. 
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centralizados nas sedes bancárias presentes nos municípios com mais concentração de 

riqueza, como o Sudoeste Goiano, o que se correlaciona com a alta captação de recursos dos 

municípios de Jataí e Rio verde. 

Diante do exposto, ressalta-se que essa geografia das redes bancárias possibilita 

refletir que a organização das agências do Banco do Brasil é mero reflexo do resultado da 

demanda local e do interesse do fluxo do capital financeiro, tendo como pano de fundo um 

contexto histórico. Todavia, esse diagnóstico sobre a concentração de agências não pode ser 

tolerado por muito tempo no caso do território goiano, levando em conta que as novas 

tecnologias criadas na atualidade têm ultrapassado as dimensões geográficas.  

Em termos de planejamento, convém enfatizar que o Banco do Brasil ainda está 

atuando espacialmente no paradigma da lucratividade, o que pode ter levado o FCO a atuar 

também geograficamente, de forma a atender mais os interesses comerciais do que promover 

o desenvolvimento regional. Essa grave realidade se insere no território goiano em função de 

a administração do Banco do Brasil atuar com vistas à acumulação capitalista. Nesse sentido, 

Paiva (2008, p. 30) propõe: 

 

Para os municípios sem ligação rodoviária ou distantes, uma forma de reduzir os 

efeitos do isolamento poderia ser uma ação tipo “agência itinerante”, escritório 

avançado ou até mesmo uma representação local apoiada por servidores municipais 

ou estaduais para centralização de recebimentos de propostas, adequação aos 

parâmetros bancários, encaminhamento, ajustes, assinatura dos contratos e 

fiscalização.  

 

A respeito do planejamento e da regionalização, o Fundo Constitucional do Centro-

Oeste é distribuído nas redes bancárias, regionalizadas historicamente pela direção do fluxo 

do capital financeiro internacional e a o fluxo migratório dos trabalhadores do campo ou da 

cidade. 

Para Santos (1980, p. 138), “as rugosidades nos oferecem, mesmo sem tradução 

imediata, restos de uma divisão de trabalho internacional, manifestada localmente por 

combinações particulares do capital, das técnicas e do trabalho utilizados”. Assim, pode-se 

considerar que a rede bancária, por si só, é apenas um dado incompleto da produção do 

espaço geográfico, por ser parte das “rugosidades” do espaço geográfico, o que possibilita 

visualizar a produção de novas formas desigualmente distribuídas. As “rugosidades” de 

Santos (1980) se referem à infraestrutura do território, que, quando associadas à velocidade e 

à rentabilidade, pode nos levar a constatar que quanto mais reorganizadas forem as agências, 

maior será o acesso ao FCO.  
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Evidentemente, enquanto a análise das redes bancárias é uma evidência de como a 

modernização e ocupação financeira na materialidade foi conduzida, a relações entre Estado e 

Planejamento faz parte do tempo político, para lembrar Santos (1985), o que implica em 

discutir quais foram as repercussões sócio-espaciais na realidade. 

 

 

1.4 O ESTADO E PLANEJAMENTO NO TERRITÓRIO GOIANO 

 

 

No território Goiano, a primeira experiência a nível de planejamento regional 

antecipa o governo de Mauro Borges. De acordo com Almeida (1964), as classes 

trabalhadores conscientes das suas dificuldades regionais mobilizaram-se para conseguir 

recursos e oportunidades e, inclusive, para a efetivação de um planejamento regional que os 

percebesse enquanto atores sociais importantes na economia. Neste contexto, é que foi 

proposta uma comissão sem que houvesse mobilização política entre os atores representativos 

do Estado. 

Mas adiante, o então Governador Galeno foi sucessivo por José Ludovico de 

Almeida (PSD–PTB), na época havia uma briga acirrada nas eleições. De acordo com Cunha 

(2008), esse Governo propôs um programa de desenvolvimento paralelo ao plano de Metas de 

Governo de Kubitschek, que focava em fomentar a infraestrutura no estado, com metas 

voltadas a energia, transporte e moradia. Cunha (2008, p.134), expõe que “as Centrais 

Elétricas de Goiás (Celg) foram criadas nesse governo. As ações do governador também 

foram decisivas na mudança da capital federal para Goiás.” 

Todavia, Salgado (2010), ao fazer uma análise da criação do Conselho Superior 

de Planejamento e Coordenação desta época, que geria tais instituições públicas ou privadas. 

Umas das constatações da autora é que este não tenha logrado êxito, o que lhe rendeu a 

funcionar somente quatro anos. 

Em seguida, Almeida (1964) confirma sobre o fato de que a ausência do órgão se 

justicava porque era um contexto de um governo tradicionalista que nada fazia pela questão 

regional, antes deixava no controle do mercado, desprezando setores da economia, como 

exemplo, viu-se a pouca infraestrutura, a malha viária ainda deficiente e uma economia 

fundamentalmente agrária.  

No período de 1949-1960, estabeleceu-se o Governo de José Feliciano Ferreira e, 

nele, foi evidente que havia a preocupação de oferecer condições de maior produtividade, 

construindo Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada, como relata Cunha (2008). Tal 
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empreendimento possibilitou maior integração de redes de distribuição da energia e, 

principalmente, nas regiões de planejamento do Oeste Goiano e do Sudoeste Goiano. 

Com mandato rápido de dois anos, Salgado (2010) lembra que nesse período 

também foi criado o Grupo de Estudos e Programação com o objetivo principal de repensar o 

território a fim de encontrar uma alternativa para o desenvolvimento regional dessas regiões 

goianas no entorno de Brasília.  

Nesse sentido, houve uma preocupação com o crescimento econômico de Brasília, 

visto que este atraiu milhões de migrantes e formou as cidades-satélites no entorno do Distrito 

Federal, repercutindo nos contrates do desequilíbrio econômico e populacional no espaço 

urbano/rural em Goiás, como aponta Borges (2012). Neste sentido, Almeida (1964): 

 
[...] os setores econômicos e financeiros de Goiás começaram a se  preocupar  cem  

o  impacto  da  transferência  do  Governo Federal  para  Brasília,  mostrando-se  

apreensivos  com  os  reflexos  da diferença da diferença de padrão de  vida  entre a  

população  local  e a  que se  transferia  para  o  Distrito  Federal  sobre a  procura  

de  bens  de  consumo e  com  a  hipótese  de  que  capitais  e  mão de obra  goianos  

afluíssem para  a  área  do  Distrito  Federal  em  detrimento  de  sua  própria 

economia. A União, para o povo  brasileiro,  se  afigura  o  propulsor  do  progresso  

e a  Capital Federal  é  o  centro  de  gravidade  do  País.  [...] o governo federal não 

revelava a menor  preocupação com  os  reflexos  da  mudança  da  Capital  para 

Brasília  sobre  a  região geoeconômica. [...] Depois, o Governo curvava-se ante a  

pressão  dos acontecimentos  e  as  questões  administrativas  continuavam  menos 

importantes  do  que  os  interesses  políticos [...] preocupado não  somente com as  

transformações  estruturais provocadas pela construção  de  Brasília  no  processo  

de  desenvolvimento  da  Região,  mas sobretudo,  com  o  problema  do  

desequilíbrio  entre o  desenvolvimento das  atividades  urbanas  e o  das  atividades  

rurais  no  processo  de desenvolvimento  nacional. (Almeida, 1964, p. 49-50) 

 

Embora a criação do grupo para região fosse positiva, Silva (2003) ressalta que o 

grupo tinha uma dificuldade de se manter isento diante das influências políticas. Em seguida, 

foi criado um grupo de economistas da Fundação Getúlio Vargas, que fez uma sondagem em 

estatísticas oficiais com o intuito de construir uma base de dados estatísticos para nortear as 

políticas do estado. 

Conforme Salgado (2010), havia poucos dados estatísticos sobre os recursos 

naturais, pois a maioria já apontava que os pequenos produtores eram poucos incluídos no 

processo produtivo e, consequentemente, não se constituíam um alvo principal das políticas 

de regionalização e planejamento, com fraca infraestrutura (energia, saneamento, transporte e 

etc.) e alto nível de desigualdade.  

Logo depois, foi criado o primeiro Plano de Desenvolvimento Econômico de 

Goiás (PDEG) em decorrência dos governos “Feliciano Ferreira” e “Mauro Borges Texeira”, 

que tinham uma visão pouco interessada na problemática regional, como afirma Almeida 
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(1964). 

Diante do exposto, é por isso que existem mais ações pontuais do que estruturais. 

Pontuais porque a mudança só veio regular o que já estava pressuposto pelo desenvolvimento 

regional na dinamização das regiões. Segundo Salgado (2010), o documento do PDEG, 

apresentava um viés focado na expansão econômica e com uma preocupação excessiva com o 

crescimento da economia e não com o desenvolvimento social. Em relação ao planejamento 

econômico do Estado, é importante dizer: 

 
[...] a constatação da desigualdade regional não implicou na busca de uma estratégia 

de melhor distribuição dos recursos no território.  A região de Goiânia e do Mato 

Grosso de Goiás passava por um processo de ebulição territorial, ilustrado pela 

intensa fragmentação municipal. [...] Na perspectiva de se tornar uma fronteira de 

investimentos, na leitura do PDE (1961), foi empreendido um esforço para 

racionalizar a presença do Estado no território. Mas esse esforço, como se nota na 

avaliação do PDE, levou ao fortalecimento das desigualdades, uma vez que o 

Centro-Sul continuou sendo privilegiado. É preciso compreender que propor as 

modificações estruturais em um Estado preparando-se para a modernização agrícola 

não era tarefa fácil e que, dificilmente, a estratégia espacial de estimular os pólos 

não reforçaria a concentração no Centro-Sul. Ademais, é preciso lembrar que se 

tratava de dar respostas a um território cuja marca fundamental era a 

continentalidade, por isso, não era fácil conter a desigualdade moldada desde o 

período colonial (Arrais, 2007, p.2010). 

 

Evidentemente, a perpetuação das desigualdades regionais, como coloca o autor 

acima, não é algo que se resolve rapidamente, pois ela é fruto de processos históricos, 

econômicos e sociais construídos desde o período colonial, o que nos faz pensar que o 

planejamento contribua para o agravamento das desigualdades regionais, pois identifica onde 

precisa ser investido, mas continua a alocar investimentos em áreas economicamente mais 

atrativas para o investidor privado.  

Na década de 70, o Governo Mauro Borges foi estabelecido com a proposta de 

reforma administrativa para dar expansão do Estado no território goiano a exemplo das 

inúmeras obras e órgão públicos que foram criados no período. Então, o Estado assumiu nesse 

período uma posição de mais destaque no controle da economia, o que desencadeou um 

processo de abandono de tradicionalismo político que dominava a região, afirma Silva (2003). 

Tal ação, do ponto de vista espacial, garantiria ao Estado, ampliar suas bases de 

apoio política nas regiões goianas e, por sua vez, através da arrecadação tributária financiar a 

produção econômica que, desde então, vinha modernizando o setor rural. Isto possibilitou 

novos investimentos federais injetados na economia dos municípios selecionados pela agenda 

de desenvolvimento do Governo. 
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Conforme Silva (2003), foram criadas novas autarquias de desenvolvimento 

regional e novas políticas de desenvolvimento (a exemplo de suas políticas de terras, criação 

de Idago (Instituto de Desenvolvimento Agrário Goiano)), sendo alteradas com o objetivo de 

fortalecimento do funcionalismo público. 

Neste sentido, Silva (2003) e Salgado (2010) concordam que havia uma longa 

lista de interesses do Governo nesse período com um discurso que visava construir uma 

sociedade com estrutura econômica mais diversificada e ampla. As diretrizes focavam 

demasiadamente na modernização do setor agropecuário, bem como no fomento do setor de 

comércio e serviços entre cidades de maior porte.  

No contexto do Golpe Militar, as mudanças do Governo Mauro Borges pareciam 

não agradar as oligarquias rurais – chamada de “socializante” - destaca Silva (2003). Alia-se a 

isto, o fato de que na ditadura militar os cargos políticos eram destituídos do poder e, assim, 

acabou o mandado de Mauro Borges em Goiás para dar vaga ao Governo de Coronel Carlos 

de Meira Mattos. Segundo Salgado (2010), este governo também não lhe rendeu mudança ou 

projeto significativo a respeito da problemática ambiental. 

É no governo de Otávio Lage (1966-70), que foi intuído o plano de ação do 

governo de Otávio Lage (PAG). As oligarquias rurais estavam insatisfeitas com a política de 

repartição de terras, o que pressionou o Estado a se manter quieto, resistindo às mudanças 

positivas. O discurso do plano de Otávio Lage era o de não “dividir suas terras em glebas a 

quem não tenham condições econômicas de sustentação, nem distribuídas a quem não tem 

capacidade de produção. Isso criaria centenas de miseráveis (Plano de Ação do Governo, 

1966, 70 apud Silva, 2003, p. 272)”.  

Nota-se na PAG na citação anterior, um discurso altamente ideológico que 

despreza a capacidade e a importância dos agricultores familiares na econômica goiana. Neste 

aspecto, Salgado (2010) encontra um novo fato que é a identificação de áreas urbanas, 

propondo a articulação de projetos na área da habitação urbana e saneamento básico. 

No mandato de Leonino Di Ramos (1971-1975), Salgado (2010) argumenta que 

as obras realizadas nesse período beneficiaram o eixo Goiânia-Anapólis, impedindo a 

interiorização dos equipamentos e projetos de infraestrutura que tinham no estado, a exemplo 

das obras Companhia de Desenvolvimento de Goiás (CODEG), da criação da Caixa 

Econômica de Goiás (CAIXEGO) e etc.  

Em relação à criação do Programa de desenvolvimento do Centro-Oeste 

(PRODOESTE), do ponto de vista regional, era uma das primeiras ações a ser coordenadas 
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pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que fazia o papel de agência do 

desenvolvimento regional no território goiano, conforme cita Silva (2003). 

Além disso, foi a grande chance da construção de uma rede de malha viária 

básica, bem como desenvolver projetos de infraestrutruta ligados ao setor de comércio e 

serviços e, principalmente, ligado ao setor alimentício e de saneamento, como aponta Salgado 

(2010). No que se refere à área de atuação desse órgão, é perceptível que Tocantins, 

antigamente parte do território goiano, não foi favorecido pelo seu planejamento porque 

favoreceu os municípios do Centro-Sul. Nesse sentido, é evidente o fato do baixo 

desenvolvimento estar atrelado à separação política. Isso nos faz pensar em como uma ideia 

de desenvolvimento regionalizada continuamente repercute nas esperas políticas, econômicas 

e sociais.  

No período do Governo de Irapuã Costa Junior o tratamento das desigualdades 

regionais não evoluiu para um debate mais aprofundado, conforme Silva (2003). Observa-se 

que o Plano deste governo intitulado diretrizes Gerais e Setoriais da Ação do Governo Irapuã 

Costa Júnior (DGSAG) possui diretrizes que fundamentam à inserção da administração 

tecnocrática, recorrente do forte tradicionalismo político goiano.  

O plano de Irapuã era semelhante historicamente ao II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND). Nele, Salgado (2010) expõe o apoio que se deu a modernização da 

agricultura para exportação no território goiano, selecionando municípios para fazerem parte 

do processo de agroindustrialização. De qualquer forma, o Centro-Sul Goiano continuava 

ainda a ser o mais privilegiado entre as cidades escolhidas pelo plano, que sempre citavam 

Goiânia e os municípios do Sul Goiano como os captadores dos recursos federais e estaduais. 

Com a inserção da II PND, 

 
O plano realizou alterações nas prioridades de industrialização brasileira: do setor de 

bens de cosumo duráveis para o setor produtor de meios de produção, 

principalmente a indústria siderúrgica, máquinas, equipamentos e fertilizantes, 

sendo que a empresas estatais o agente central dessas transformações. O plano 

enfatizou a abertura na política externa, o mercado interno e a empresa privada 

nacional, o combate à inflação, a exploração do potencial hidrelétrico e a 

continuação do processo de substituição de importações.  A principal meta do II 

PND era a manutenção da taxa de crescimento econômico em torno de 10% ao ano, 

com crescimento industrial em torno de 12% (Matos, 2002, p.50). 

 

Nesse período, o plano tinha como ponto positivo a prioridade na construção da 

infraestrutrutrura para crescimento da indústria. Neste sentido, Borges (2007) assinala que já 

no início da redemocratização, havia um interesse de viés neoliberal, com vistas a abrir 

espaço para o capital estrangeiro e diminuir o tamanho do Estado. De acordo Salgado (2010), 
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não se pode esquecer que foi no Governo Ary Valadão, que estariam sendo criados meios de 

promover o financiamento rural, a construção de infraestrutura e pesquisas na área da 

agropecuária. O intuito era de promover o desenvolvimento e a modernização das atividades 

agropecuárias do território goiano e, ao mesmo tempo, incentivar a especialização produtiva 

de Brasília e seu entorno no funcionalismo público e na área de comércio e de serviços. 

A partir da eleição de Iris Rezende a governador do estado, começa uma nova 

etapa no plano político (1983–1986). O contexto era de um governo populista, com discurso 

de soluções simples para questões complexas, ganhando a simpatia do eleitor, afirma Cunha 

(2008). No primeiro ano do Governo de Iris, foi dada uma nova dinâmica na participação 

popular, com políticas sociais e crédito para as populações interioranas de Goiás. Neste 

sentido,  

 
É importante destacar que a ação planejadora em âmbito do Estado estabeleceu-se 

de forma menos ativa durante o Governo Iris Rezende, que balizou o discurso e as 

ações do Estado na capacidade sensitiva do governante e sua equipe. No segundo 

mandato de Íris Rezende, de 1991 a 1994, essa tendência de depreciação do 

planejamento chega ao extremo de o Governo não elaborar um plano de gestão. O 

processo de modernização das estruturas produtivas  conduziu o estado para uma 

urbanização, chegando ao final dos anos noventa com mais de 80% da população 

residindo nas cidades. Além dessas mudanças, o mesmo processo tem outra face na 

diversificação produtiva. Outros setores ampliaram seus índices nas planilhas da 

renda interna e o setor agrícola deixa lentamente de ser o setor preponderante na 

geração de riquezas em Goiás. Há notável aumento da participação do setor 

industrial, notadamente com a instalação de indústrias ligadas ao processamento de 

produtos agrícolas (SILVA, 2003, p.78-79).  

  

Todavia, ressalta-se que o Plano Global de Trabalho (PGT) instituído até 1987, 

propôs ações interessantes no que se refere ao desenvolvimento regional. A luz da literatura 

especializada, é possível evidenciar que as políticas de planejamento e regionalização, tiveram 

de um modo geral, um foco excessivo e desnecessário no setor agropecuário, impactando 

negativamente na organização social do território goiano, indica Salgado (2010). Para a 

autora, o Plano Global de Trabalho, expõe:  

 
O diagnóstico da economia goiana apresentado no PGT indicou os principais 

aspectos do território para década de 1980, a saber: intensificação da migração do 

capital para a atividade agropecuária, dado o fechamento horizontal das fronteiras 

agrícolas, fato que determinou novas relações de produção, provocando a migração 

crescente no sentido campo – cidade. 2 – Incapacidades dos centros urbanos em 

atender às crescentes necessidades de equipamentos urbanos e empregos urbanos e 

empregos. 3 – Consolidação das terras goianas como reserva de valores. Caráter 

subordinado da econômica goiana à dinâmica capitalista do sudeste, forjando um 

tipo de especialização regional, que apesar de variações no tempo, caracteriza-se 

essencialmente por produzir e explorar bens primários e importar bens 

manufaturados do Sudeste. Economia Estadual limitada à vinculada nacional, 

mercado estreito desmotiva o capital. Pouca agregação de valor aos produtos 



46 

 
agropecuários produzidos em Goiás. Malha viária deficiente em relação a 

quantidade de quilometragem, à distribuição espacial e conservação das rodovias  e, 

entre outros fatores (SALGADO, 2008, p. 52-53).  

 

Diante do exposto, é possível perceber que a maioria dos autores citados 

concordam que a problemática regional sempre foi sendo adiada ou generalizada pelos 

sucessivos governos, mesmo que fosse, de forma premiliminar, identificada. Neste sentido, é 

conveniente enfatizar que a desigualdade regional foi pouco tratada no planejamento estadual, 

como consequência, os investimentos foram direcionados aos municípios na porção Centro-

Sul que historicamente sempre foram privilegiados pelas políticas públicas e, atualmente, 

estão inseridos na agenda da iniciativa privada.  Para lembrar Arrais (2007), esse processo 

tem gerado, de forma paradoxal, a necessidade de formular ações reformadoras que visem 

minimizar esse processo de subordinação capitalista.  

De forma geral, é possível dizer que as prioridades setoriais no que se refere à 

industrialização, à agricultura moderna e ao setor comércio e serviços sempre foram os alvos 

privilegiados pelo planejamento estadual. Tais escolhas, juntamente com a concepção de 

competitividade, induzem para distribuição de investimentos públicos se distribua de forma 

desigual no território goiano. 

Neste sentido, é importante dizer que os investimentos públicos direcionados ao 

campo/cidade foram fundamentais para inserir as regiões goianas no processo de 

modernização, uma vez que o campo, com o vazio demográfico pela difusão tecnológica, 

influenciou na dinâmica socioespacial da cidade que, em poucos anos, obteve um rápido 

crescimento demográfico acompanhado da desigualdade da renda, como aponta Borges 

(2007). Segundo Chaveiro (2004), essa mudança reorganizou o território goiano para produzir 

e exportar os bens produzidos no campo para o estrangeiro, razões pelas quais são criados na 

década de 70, os complexos agroindustriais no Município Rio Verde.  

Para os neoliberais goianos da década de 70, era necessário ultrapassar a estrutura 

tradicional de produção baseada em técnicas antigas e nos grandes latifúndios goianos para a 

economia goiana aumentar de tamanho, como abaliza Silva (2003). Tal situação não se 

efetivou em decorrência da resistência das oligarquias rurais na região, como também do 

favorecimento do atual modelo de produção e de comercialização de produtos para 

exportação que ainda são atividades fortemente subsidiadas pela grande propriedade rural. 

Todos estes fatores contribuíram para que política da reforma agrária não fosse implantada, 

como aponta Cunha (2008).  
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Neste aspecto, segundo Borges (2007), é valido dizer que as atividades industriais 

e os grandes produtores foram priorizados em face da exploração dos pequenos produtores e 

empresários. Exploração, porque quando se analisa a dificuldade burocrática, a falta de 

garantias, juros excessivamente altos, fica óbvio que essa classe social é a mais atingida, 

conforme Graziano da Silva (1999). 

Partindo de uma análise conjuntural, observa-se que a configuração territorial de 

Goiás se justifica pelo conteúdo das políticas de planejamento observadas. Assim, o Estado e 

suas políticas atuam, de forma decisiva, na modernização do território goiano.  Neste sentido,  

 
É possível encadear uma síntese das intenções políticas que perpassam todas as 

políticas territoriais dos anos 30 até os nossos dias, nos diversos padrões territoriais 

constituídos nesse ínterim: Da política do Estado Novo, passando por 50 com o 

desenvolvimentismo de JK; de 60 a 80 Com desenvolvimentismo graduando-se com 

a denominada abertura de fronteiras para o capital estrangeiro refuncionalizando 

partes antes destinadas a atividades econômicas desintegradas, e apresentando o 

milagre econômico como salvação do que se referia como uma economia 

dependente; e de 90 aos nossos dias, com a caracterização dos modelos de 

modernização da agricultura, mediante a consolidação do parque industrial 

brasileiro, do novo sistema de comunicação, aparatados pela transição democrática e 

servindo a internacionalização do neoliberalismo, percebe-se o esforço do estado 

brasileiro, sustentados por pactos entre elites, às vezes nacional, outras vezes, dessa 

com a internacional, utilizar o território brasileiro para incorporar o país a uma 

dinâmica de uma economia internacional (CHAVEIRO, 2004, p.137). 

 

Diante do exposto, faz-se necessário lembrar que as intenções políticas no 

território brasileiro analisadas anteriormente por Chaveiro (2004) não surtiram a 

transformação socioeconômica desejada, esta também é uma constatação de Arrais (2007). 

Citando Estevam e Campos, autores importantes na compreensão do território goiano: 

 
Estevam (1998) explica que a modernização foi, ao mesmo tempo, excludente, dado 

perfil dos atores selecionados. Seletiva, uma vez que elegeu determinados produtos, 

especialmente aqueles para exportação, como a soja. Localizada, privilegiando os 

chapadões do Sudoeste goiano. Essa política de modernização agrícola e, também, 

modernização desigual do território, reforçou a representação de que a saída para a 

economia nacional estava na agricultura, não por acaso a política agrícola, seja 

através do crédito (CAMPOS, 1999), da garantia de preços ou mesmo da locação de 

infra-estrutura (transporte, armazenamento e energia), tenha sido tão seletiva 

regionalmente (ARRAIS, 2007, p. 2). 

 

A seguir, observou-se que o movimento de acumulação do modo de produção 

capitalista, naturalmente tende a ser desigual e a acumular capital, mas isso não incorre a nos 

conformar com o fato de que o Estado, mesmo tendo o papel de gerir o território, torna esse 

processo, ainda mais desigual e exploratório. Sobre isto, ficou claro, em alguns momentos, 

que o planejamento privilegiou atividades relacionadas a industrialização, a agricultura 

moderna e o setor comércio e serviços, os colocando como alvos de alta prioridade política, o 
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que lhes garantiu uma melhor aposta na competitividade de mercado. Tal situação agrava a 

desigualdade, porque os alvos são diferenciados socialmente, segundo Salgado (2010), isto 

acomete em beneficiar classes, sem a devida preocupação com os demais, ou com aqueles 

que, teoricamente, deveriam ser beneficiados.  

Esse empecilho fragiliza mais ainda aquelas classes sociais que não estão 

formalizadas no mercado ou que vivem para própria subsistência em situação de alto risco de 

vulnerabilidade social, uma vez que o território goiano nos seus mais diversos padrões 

territoriais constituídos, vem sendo historicamente tido a dificuldade de acesso aos recursos, 

entrando em contramão com o desenvolvimento regional de Goiás. 

Neste aspecto, se faz interessante percorrer o caminho trilhado pelo planejamento 

do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para compreender a relação deste com o 

Estado, com banco, com Mercado. 

  

 

 

 



CAPÍTULO 2 – O PLANEJAMENTO E O FUNDO CONSTITUCIONAL 

DO CENTRO-OESTE (FCO) 

 

 

2.1 O CAMINHO EVOLUTIVO DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE 

 

 

A motivação para a criação dos Fundos Constitucionais surge a partir das longas 

pressões sociais de produtores rurais, empresários mais pobres e representantes locais 

municipais do território brasileiro na década de 1980, auge da descentralização administrativa 

agravada pelas guerras fiscais, era preciso formular políticas regionais, a fim de atingir as 

desigualdades regionais. 

A partir da Constituição Federal de 1988, foi instituída a nova política de 

desenvolvimento regional no território brasileiro, que cria um dos instrumentos de atuação 

intrarregional, denominado “Fundos Constitucionais de Financiamento”, para ação estratégica 

no combate à desigualdade regional por meio de fomento à classe de produtores e empresários 

mais pobres presente nas regiões mais estagnadas economicamente. 

Com essa finalidade, três Fundos Constitucionais de Financiamento foram instituídos 

na Constituição Federal. Entre eles destacam-se: o Fundo Constitucional do Centro-Oeste 

(FCO), o Fundo Constitucional do Norte (FNO) e o Fundo Constitucional do Nordeste (FNE). 

Entre as unidades federativas a serem atingidas pelo FCO, a maior área de atuação é a 

de Goiás, com 53% do total de municípios do Centro-Oeste, ou seja, 246 municípios. Isso faz 

com que o planejamento automaticamente privilegie o território goiano, uma vez que mais 

pessoas poderiam ser alcançadas pelo FCO, como demonstrado no Mapa 2.1, a seguir 

exposto: 
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Mapa 2.1 – Área de atuação dos Fundos Constitucionais de Financiamento e a área de atuação do FCO.  

Notas: Informações organizadas pelo Autor. 

 

Posteriormente, observa-se que os Fundos Constitucionais de Financiamento são 

gestados na administração e no planejamento de maneira compartilhada. No caso do Centro-

Oeste, esse compartilhamento é feito, em escala nacional, primeiramente pelo Ministério da 

Integração (MI), em seguida pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(SUDECO) e, então, pelo Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento 

do Centro-Oeste (CONDEL/SUDECO)
3
. 

No território goiano, a gestão é realizada pelo Governo Estadual, pela Assembleia 

Legislativa
4
 e pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE/GO)

5
. Nas escalas 

                                                 
3
 O CONDEL/FCO foi substituído, em 2011, pela sigla CONDEL/SUDECO, com a recriação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). A gestão deste órgão exerce a função 

intermediária de canal de comunicação entre os atores representativos do estado, afirma Brasil (2010). 
4 

Brasil (2010) afirma que a Assembleia Legislativa de Goiás legaliza as prioridades estaduais definidas entre os 

atores estaduais na aplicação dos recursos do FCO. 
5
 Segundo Brasil (2010), o CDE/GO faz comunicação entre os interesses do Governo estadual de Goiás, as 

instituições representativas goianas e os investidores do capital privado, buscando um consenso comum para 

prestar uma espécie de consultoria financeira e econômica aos projetos a serem financiados pelos Bancos.  
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regional e local, a gestão dos recursos é feita pelo Banco do Brasil (BB) em todo o Centro-

Oeste. 

Inicialmente, é importante destacar que a legislação que trata a respeito do FCO o 

compreende como um planejamento estatal/bancário que teve (e tem) o poder não só de 

nortear ações territoriais desde 1989, mas de impactar a negociação das taxas de juros paga 

pelos tomadores de menor porte, nas formas de pagamento dos tomadores e nas condições de 

remuneração dos Bancos Operadores, dentre outras repercussões territoriais.  

Neste sentido, é importante dizer que não se pretende realizar uma análise 

especializada no contexto financeiro ou administrativo do FCO, o que foge aos propósitos da 

Geografia. O sentido do texto parte da necessidade de investigação de um dos caminhos 

evolutivos que se encontram, com vistas a traçar a trajetória do FCO, o que abre margem para 

que se possa vìs a vìs pesquisar e explorar os aspectos que seriam mais interessantes à 

conjuntura do capítulo.  

Barbosa (2005), Paiva (2008) são um dos poucos estudiosos do Fundo Constitucional 

do Centro-Oeste e da proposta apresentada na legislação de 1989 sobre ele. Sobre a análise 

proposta, a lei nº 7.827/1989 regulamenta o artigo 159, inciso I, alínea “c” da Constituição 

Brasileira, que institui os Fundos Constitucionais de Financiamento, estabelecendo para eles 

as seguintes diretrizes, dispostas no quadro 2.1: 

 

Quadro 2.1 – Itens a serem observados, por cada fundo (FCO, FNE e FNO), na formulação de 

seus programas de financiamentos: 

Concessão de financiamento exclusivamente aos setores produtivos das regiões beneficiadas;  
Ação integrada com instituições federais sediadas nas regiões;  
Tratamento preferencial às atividades produtivas de pequenos e médios produtores rurais, além das 

pequenas e microempresas, ao uso intensivo de matérias-primas e mão de obra locais e à produção de 

alimentos básicos para consumo da população, bem como aos projetos de irrigação, pertencentes aos 

citados produtores, suas associações e cooperativas;  
Preservação do meio ambiente;  
Adoção de prazos e carências, limites de financiamento, juros e outros encargos diferenciados ou 

favorecidos, em função dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e espaciais dos 

empreendimentos;  
Conjugação do crédito com a assistência técnica, no caso de setores tecnologicamente carentes; 
Orçamento anual das aplicações dos recursos;  
Uso criterioso dos recursos e adequada política de garantias, com limitação das responsabilidades de 

crédito por cliente ou grupo econômico, de forma a atender a um universo maior de beneficiários e 

assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e retorno às aplicações;  
Apoio à criação de novos centros, atividades e polos dinâmicos, notadamente em áreas interioranas, 

que estimulem a redução das disparidades intrarregionais de renda;  
Proibição de aplicação de recursos a fundo perdidos. 
Notas: Elaborado por Barbosa (2005) e Quiante (2010).  

Fonte: Ministério da Integração Nacional: Secretaria da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.  
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Assim, os mais diversos autores discutiram quais foram às intenções políticas no 

tratamento da questão regional a partir da proposta da legislação de 1989 para o FCO. As 

diretrizes no que se refere à preservação do meio ambiente, do financiamento da produção de 

alimentos básicos vinculados às matérias-primas e da mão de obra local. Segundo Paiva 

(2008), essas diretrizes podem ser explicadas porque as regiões mais pobres, à época da 

formulação, geralmente possuíam problemas relacionados à insegurança alimentar. A 

preocupação com a preservação do meio ambiente, de acordo com o autor, estaria em como 

evitar o financiamento de empresas policy makers, que não absorvem mão de obra e matéria-

prima local e ainda impactam no aspecto socioeconômico e ambiental de uma região. 

Especificamente em relação ao aproveitamento de matérias-primas e de mão de obra 

local, para Barbosa (2005) isso seria uma estratégia no combate às migrações populacionais e 

aos inchaços populacionais dos grandes centros urbanos, que muitas vezes estariam 

relacionados com a falta de oportunidades e recursos (incluindo a ausência de crédito) nos 

municípios de pequeno e médio porte do território goiano.  

No que concerne às taxas de juros e às formas de pagamento, conforme Barbosa 

(2005), o planejamento deveria garantir que as taxas de juros, tendo encargos adicionais (ou 

não), não poderiam exceder o limite de 8% ao ano, ficando salvas de restrições de controle 

monetário de natureza da conjuntura econômica do mercado financeiro. Com essa proposta, 

os recursos do FCO foram direcionados no contexto bancário, em tese, para atender 

preferencialmente à classe dos pequenos e dos miniprodutores rurais e às pequenas e 

microempresas, garantindo, assim, as menores taxas de juros do mercado e as amplas formas 

de pagamento. Sobre o financiamento dos setores produtivos, não ficou claro, tampouco 

explícito, quem seriam os privilegiados.  

Todavia, ressalta-se que os conceitos de porte (limites de faturamento bruto anual e 

tamanho de juros) dos atores sociais menos favorecidos socialmente devem ser vinculados às 

áreas prioritárias, cujo objetivo é atingir estrategicamente a materialização da desigualdade e 

da pobreza no território, com a finalidade voltada ao desenvolvimento regional brasileiro. 

Nesse sentido, a classificação dos portes surgiria com a função de diferenciar o público-alvo 

nas regiões do Centro-Oeste, além de exercer o papel de vincular a quantidade de juros 

proporcional à renda dos tomadores e aos limites que podem ser financiados. No campo, os 

produtores rurais, os extrativistas e suas cooperativas e associações foram diferenciados pelos 

bancos, segundo a renda bruta anual que cada um possui. Em decorrência disso, os conceitos 
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(limites de faturamento bruto anual e juros ao ano) dos portes são criados para categorizar 

subclasses de trabalhadores inseridas nas regiões que deveriam ser alvos. Desse modo, a 

classificação dos portes como planejamento garantiria atingir os trabalhadores, sejam eles 

oriundos do campo (agricultores familiares, empresas, produtores rurais, extrativistas e suas 

cooperativas e associações) ou localizados no perímetro urbano (empresas). 

No estudo de uma política de financiamento faz-se necessário compreender o contexto 

histórico, econômico, financeiro e social, com vistas a perceber a evolução do planejamento e, 

assim, comparar o comportamento regional que se dá ao entorno da política diante do 

significado real de atuação desta. As análises de políticas públicas normalmente se esquecem 

da importância de vislumbrar essa conjuntura não como uma obrigação, mas como um 

esforço em compreendê-la relacionalmente. Isso vem de encontro à linha de investigação 

deste capítulo, que possui o objetivo de reconstruir um caminho evolutivo, repleto de ações da 

gestão do Banco Operador, da atuação do Estado e da influência do mercado financeiro.  

Neste sentido, é valido ressaltar que a legislação embora servisse para regular os 

três Fundos Constitucionais de Financiamento, os recursos do FCO se destinam ao Centro-

Oeste e, especificamente, ao território goiano, possuem suas particularidades relacionadas às 

decisões políticas do Governo Estadual, ao perfil da região e dos tomadores, à articulação 

regional dos atores representativos estaduais e às formas de gestão local do Banco Operador, 

aspectos pelos quais foram resguardados separadamente.  

Aliás, é possível adiantar a informação de que as análises posteriores possuem 

conexões que, muitas vezes, estão profundamente fragmentadas, embora haja um esforço por 

conectá-los por tomarem como pano do fundo um dos caminhos evolutivos e não a correlação 

de todos. Por isso, deixa-se claro que tais análises não privilegiaram uma ou outra classe 

social, mas analisando, de modo geral, o planejamento direcionado para todos os segmentos 

sociais. 

Inicialmente, é preciso lembrar-se das palavras de Von Mettenheim (2006), que, em 

termos de sociologia política, afirma que a máquina do Estado para os bancos federais não 

deve priorizar os benefícios financeiros para classes médias ou grandes empresas, como têm 

acontecido, mas sim direcionar políticas sociais, créditos e recursos para micros e pequenas 

empresas, ou seja, os indivíduos desfavorecidos socialmente.  

Alia-se a isto, o fato do Brasil em relação a outros países, possuir uma grande 

quantidade micros e pequenas empresas, é do ponto de vista estratégico, a principal mola 

propulsora da diminuição as desigualdades sociais, uma vez que o financiamento desses 



54 

 

atores rurais ou urbanos impacta diretamente no incremento da formação de empregos e na 

geração de renda, uma vez que em 2010, aos trabalhadores das famílias pertencentes a classe 

C e D são responsáveis por 59% do consumo do mercado, afirma Moraes (2006). 

Mas para que se consiga este objetivo, direciona-se a análise para o planejamento 

financeiro, também estabelecido na Constituição, que destina 3% do imposto de renda (IR) e 

do imposto sobre produtos industrializados (IPI) para o FCO, não sendo esta, contudo, sua 

única fonte de recursos (vide quadro 2.2).  

 

Quadro 2.2 – Fontes de recursos dos Fundos Constitucionais. 

Três por cento (3%) do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e do imposto sobre produtos industrializados, entregues pela União, na forma do art. 159, 

inciso I, alínea c da Constituição Federal; destes a distribuição será realizada da seguinte forma: seis 

décimos por cento (0,6%) para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte; um inteiro e oito 

décimos por cento (1,8%) para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste; e seis décimos 

por cento (0,6%) para o Fundo Constitucional de Financiamento de Centro-Oeste;  
Retornos e resultados de suas aplicações;  
Resultado da remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados, calculado com base em 

indexador oficial;  
Contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens, concedidos por entidades de 

direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;  
Dotações orçamentárias ou outros recursos previstos em lei. 
Notas: Elaborado por Barbosa (2005) e Quiante (2010). 
Fonte: Ministério da Integração Nacional: Secretaria da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.  

 

Nessa contabilidade, cerca de 60% destina-se para o FNE (1,8%), área de atuação do 

Nordeste, 20% destinam-se para o FCO (0,6%), área de atuação do Centro-Oeste, e os outros 

20% destinam-se ao FNO (0,6%), área de atuação do Norte. Evidentemente, esses 3% são 

divididos, teoricamente, de acordo com a necessidade da região, segundo Barbosa (2005, p. 

60), o que pode explicar “o maior valor para o Nordeste brasileiro”. Todavia, isso não 

esclarece, por exemplo, o valor do Norte Brasileiro, que, do ponto de vista social, possui 

muito mais desigualdades que o Centro-Oeste. Devido ao fato de essa diferenciação não 

constar no planejamento, o Centro-Oeste deveria, então, receber uma quantia menor de 

transferências constitucionais, uma vez que possui um grau de crescimento econômico, grosso 

modo, maior que o Norte Brasileiro.   

Nesse aspecto, Quiante (2010) e Barbosa (2005) questionam a primeira divisão da 

arrecadação tributária para esses recursos, considerando que houve exploração dos Bancos 

Operadores, garantindo, na legislação, um desconto de aproximadamente 0,6% da taxa de 

administração, sobrando apenas 2,4% deles a serem repassados para as regiões-alvo. Isso 
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mostra a intenção dos Bancos Operadores em obter lucros fáceis, como se pode perceber no 

quadro 2.3.  

O segundo ponto da legislação a ser analisado é o fato de haver sido assegurado que os 

Bancos receberiam mensalmente a taxa de 2% ao ano sobre o Patrimônio Líquido
6
 do Fundo, 

podendo cobrar Del credere
7
 sobre os financiamentos, sem ultrapassar o limite de 8% ao ano, 

o que acaba sendo usualmente embutido nas taxas de juros, afirma Quiante (2010). Nesse 

orçamento, o Banco recebe a parte Del credere, uma taxa de risco mais os 2% sobre o 

Patrimônio Líquido, corrigido pela Taxa Referencial (TR)
8
. Texeira (1999), Barbosa (2005) e 

Quiante (2010) afirmam que esse esquema financeiro possibilitava aos Bancos Operadores 

emprestarem menos os repasses (ou transferências governamentais), porque assim não haveria 

risco de inadimplência, seguindo a usual lógica bancária por lucros fáceis. 

No quadro 3 mostra-se que, em 1995, foi adotada a TJLP
9
, que continuou garantindo 

os lucros dos bancos e aumentando a taxa de administração. Nessa época, os custos do 

financiamento rural por meio do FCO para os menores tomadores chegaram a ser superiores a 

outros praticados pelo mercado de crédito, razão pela qual houve posteriores alterações em 

sua legislação. 

 

Quadro 2.3 – Encargos financeiros – Evolução histórica – 1990-2012. 

[continua] 

Ano 
Encargos 

Básicos 
Encargos Adicionais 

Mecanismos compensatórios dos 

Financiamentos 

Taxa de administração/BB 

% sobre 

Patrimônio 

Líquido 

% sobre 

repasses 

STN 

1990
10

 BTNF 8,0 % ao ano* Rebate sobre encargos totais 2,0 - 

1991 BTNF/TRD 8,0 % ao ano* Rebate sobre encargos totais 2,0 - 

1992 TRD 8,0 % ao ano* Rebate sobre encargos totais 3,0 - 

1993 TRD/TR 8,0 % ao ano* Rebate sobre encargos totais 3,0 - 

1994 TR 8,0 % ao ano* Rebate sobre encargos totais 2,0 - 

1995 

TR 8,0 % ao ano* Rebate sobre encargos totais 2,0 - 

TJLP 
Del credere - 6,0% 

ao ano* 
Rebate sobre encargos totais 3,0 - 

1996 TJLP 
Del credere - 6,0% 

ao ano* 
Rebate sobre encargos totais 3,0 - 

                                                 
6 

Barbosa (2005) afirma que o Patrimônio Líquido é resultado da soma dos recursos repassados pelo Tesouro 

Nacional com a atualização monetária subtraída pelos prejuízos acumulados.    
7 

Taxa de risco do investimento cobrado pelo Banco.   
8 

Fortuna (1996, p. 50) afirma que a taxa referencial (TR) servia de parâmetro para nivelar as taxas vigentes no 

mercado à época, sendo disponibilizada mensalmente, evitando que fossem cobrados, no mês atual, encargos que 

já haviam sido pagos no mês anterior. 

9 TJLP é um encargo básico que estabelece os investimentos em longo prazo em infraestruturas e no setor de 

consumo, aponta Fortuna (1996). 

10 Entre 1990 e 1998 foi estabelecido, pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e pela Lei nº 9.126, de 10 

de novembro de 1995, que os benefícios compensatórios cairiam sobre os encargos totais. 
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Ano 
Encargos 

Básicos 
Encargos Adicionais 

Mecanismos compensatórios dos 

Financiamentos 

Taxa de administração/BB 

% sobre 

Patrimônio 

Líquido 

% sobre 

repasses 

STN 

1997 TJLP 
Del credere - 6,0% 

ao ano* 
Rebate sobre encargos totais 2,0 - 

1998 
TJLP 

Del credere - 6,0% 

ao ano* 
Rebate sobre encargos totais 2,0 - 

IGP-DI 8,0% ao ano* Rebate sobre juros 3,0 - 

1999
11

 IGP-DI 8,0% ao ano* Rebate sobre juros 3,0 - 

2000 Entre 9,0 a 16,0% ao ano
12

 Rebate sobre juros 2,0  

2001
13

 

Entre 6,00 a 10,75% a.a. para 

produtores rurais e de 8,75 a 

14,00% a.a. para empresas. 
A partir de 2001: o bônus de 

adimplência de 25% no semiárido 

nordestino e de 15% nas demais 

regiões sobre as taxas de juros, 

desde que a parcela da dívida seja 

paga até o vencimento. 

2,0 8,3 

2002 Nd Nd 

2003 Nd Nd 

2004 Nd Nd 

2005 Nd Nd 

2006 Nd Nd 

2007
14

 

Entre 5,00 a 9,00% a.a. para 

produtores rurais e de 7,25 a 

11,50% a.a. para empresas. 

Nd Nd 

2008
15

 

Entre 5,00 a 8,50% a.a. para 

produtores rurais e de 6,75 a 

10,00% a.a. para empresas. 

Nd Nd 

2009 Nd Nd 

2010 Nd Nd 

2011 Nd Nd 

2012
16

 Nd Nd 

Notas: Os encargos básicos ou adicionais variam de acordo com o porte de tomador e a tipologia de renda, a 

partir de 2007. Nd.: Informação não disponível. Informações organizadas pelo Autor
17

.  

Fonte: Os relatórios de gestão do FCO e as programações do FCO foram extraídos, a partir de 2008, das séries 

estatísticas produzidas pelo MI.  

 

A Lei n
o
 9.126, que se refere ao FCO, regulou a TJLP, tendo Quiante (2010) realizado 

um resumo dessas mudanças: a) foi estipulado que os financiamentos voltados aos micro e 

aos pequenos produtores devem ter taxas de juros menores que outros tipos de crédito rurais; 

b) garante 10% dos recursos para o financiamento dos assentados da reforma agrária; c) 

permite o aumento de 3% sobre o Patrimônio Líquido; e d) concede crédito às grandes 

empresas de capital nacional. Essas mudanças repercutiram no aumento dos encargos para 8% 

ao ano, a partir das taxas de risco (Del Credere), no período de 1995 a 1998, contrariando a 

                                                 
11 A partir das MPs nº 1.727, de 6 de novembro de 1998, nº 1.846-10/1999 e nº 2.035/2000, foi estabelecido, 

entre 1998 e 2000, que os benefícios rebateriam sobre as taxas de juros.   

12 A mudança nos juros cobrados foi estabelecida pela MP nº 2.035/2000. 

13 A alteração na taxa de juros e a criação de dispositivos compensatórios, como o bônus de adimplência, foram 

estabelecidas pela Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e pela MP nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, 

vigente até o ano de 2012.  

14 A mudança na taxa de juros foi estabelecida pelo Decreto nº 5.951, de 31 de outubro de 2006. 
15 

A nova alteração na taxa de juros se estendeu pelo Decreto nº 6.367, de 30 de janeiro de 2008, até 2012.  
16 

Nesse ano, é estabelecido que o conselho monetário ficaria encarregado de estabelecer critérios para análise 

econômico-financeira, realizada remuneradamente pelos Bancos Operadores.  
17

 Os encargos financeiros, a partir de 2000, foram descritos com uma média do Mini ao Grande produtor, do 

Micro ao Grande produtor. No que se refere à evolução da taxa de administração, nos relatórios constam Valores 

nominais = 1990/1992: Cruzeiros (Cr$); 1993: Cruzeiros Reais (CR$); a partir de 1994: Reais (R$). 
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legislação dos Fundos Constitucionais de Financiamento, porque, além de serem taxas de 

juros abusivas, os recursos públicos estavam sendo gastos indevidamente. 

As mudanças relatadas anteriormente mostram que havia interesses políticos e 

capitalistas influenciando a formulação do planejamento, uma vez que os recursos não 

estavam sendo direcionados para os alvos do programa, como estabelecia a legislação. Nesse 

sentido, a política da reforma agrária e de menores juros para tomadores de menor porte já 

havia sido estipulada na proposta da legislação do FCO e novamente se repetia, como se fosse 

um novo objetivo a ser atingido, afirma Barbosa (2005). 

Outra mudança foi o aumento dos lucros bancários sobre o Patrimônio Líquido do 

FCO, negativa para o tomador de menor porte por onerá-lo mais financeiramente. É 

importante destacar a última alteração relatada por Quiante (2010), visto que nela se 

preconizou uma maior liberdade aos grandes produtores e empresários para captação de mais 

empréstimos com baixos juros. Isso proporciona mais chances para que se inicie o problema 

da distribuição de empréstimos (a ser analisado posteriormente). 

É interessante considerar que os encargos de 8% ao ano, mais a conservação do Del 

Credere no período de 1995 a 1998 (como apresenta o quadro 3), ultrapassaram a média de 

juros permitida proposta pelo planejamento, configurando taxas abusivas e que penalizavam o 

público-alvo do FCO, os tomadores de menor porte, explica Quiante (2010). Como o autor, 

Barbosa (2005) também enfatiza que a correção da remuneração pela TJLP, nesse período, 

garantiu mais uma vez os lucros dos Bancos Operadores, bem como o aumento da taxa de 

administração que se soma ao seu ganho final. 

Segundo Barbosa (2005), ao invés de contribuir com a melhoria das condições de 

acesso dos produtores menos favorecidos ao FCO, como propunha seu discurso na íntegra, a 

inserção desses encargos básicos fizeram com que os custos ultrapassassem a média de juros 

no mercado de crédito brasileiro. Acredita-se que isso aconteceu em decorrência da alta 

inadimplência dos tomadores de maior porte, que condicionou a inibição dos tomadores de 

menor porte desejosos de adquirir os empréstimos do FCO.  

A partir de 1998, a legislação do FCO permitiu que se cobrasse a taxa de 

administração sobre os repasses, como aponta Quiante (2010), o que aumentou mais ainda o 

lucro bancário. Barbosa (2005) afirma que essas alterações na legislação mostravam uma 

preocupação excessiva com a segurança dos bancos federais e se repetiam, regulamentando o 

que já se encontrava estabelecido. 
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Contudo, ao analisar as alterações dos encargos (BTNF
18

, BTNF/TRD, TRD
19

, 

TRD/TR, TR), é possível notar que houve um descontrole da taxa de juros nesse período. 

Observa-se que os encargos entre 1990 e 1999 foram estabelecidos de maneira inconstante e 

desordenada (BTNF, TRD, TR, TJLP e IGP-DI
20

), variando entre 6% e 8% ao ano (além de 

outro adicional instituído de acordo com a lei, a depender dos conselhos deliberativos 

estaduais). Ademais, a grande maioria dos encargos ultrapassa o limite de 8% ao ano, como 

esclarecido por Quiante (2005) e Barbosa (2010), indo contra a proposta social do FCO. 

Alguns dos encargos aplicados não estavam salvos de restrições do controle monetário 

do mercado financeiro, o que faz lembrar a alta desvalorização cambial em 1999
21

, cuja 

consequência foi uma alta inadimplência (24,5%) no FCO, acentuada, no próximo ano, pelas 

renegociações das perdas feitas pelo Banco do Brasil (1,4%). Estas conseguiram abaixar 

rapidamente a inadimplência, devido à estratégia desse banco de criar um encargo que 

aumentasse os juros. Com isso, os tomadores de menor porte sentiram-se inibidos para 

contratarem financiamentos. Percebe-se, assim, que essa atitude do BB junto à legislação ia 

contra a proposta do FCO, afastando justamente aqueles que mais se interessavam em receber 

os benefícios – os tomadores de menor porte.  

Assim, o FCO passou a ser corrigido pelo IGP-DI, registrado na ordem superior de 

19% sobre a taxa de juros, de acordo com a análise de Brasil (2010). Tal fato, na visão 

bancária, pode ter sido um ponto positivo, pois emprestar menos repasses tributários 

correspondia a ganhar mais sobre o Patrimônio Líquido e não correr riscos financeiros em 

uma economia instável, de acordo Quiante (2005) e Barbosa (2010). Ou seja, era mais fácil ao 

banco não emprestar recursos do FCO porque isso não afetava sua capacidade de receber sua 

parte garantida no patrimônio líquido. Desse modo, retia mais recursos como discurso para 

evitar a inadimplência (Vide figura 2.1). 

 

                                                 
18

 Fortuna (1996) argumenta que esse encargo básico tem o objetivo de prover o Tesouro Nacional de recursos 

necessários para manter o equilíbrio orçamentário. 
19

 Possuindo o mesmo significado que a TR, a Taxa Referencial Diária (TRD) diferencia-se desta por ser 

calculada para cada dia útil.  
20

 De acordo com Fortuna (1996, p. 116), “o Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna (IGP-DI) é um 

índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é composto por 60% do IPA que acompanha os preços 

de 431 produtos, 30% do IPC que acompanha o índice de inflação de famílias que ganham até 3 salários 

mínimos, através da pesquisa de preços de 388 produtos no eixo Rio-São Paulo, e por 10% do INCC”.  
21

 Informação concedida por Divino da Costa Vaz, Coordenador-Geral dos Fundos Constitucionais de 

Financiamento que administrou o FCO no período de setembro de 1999 a janeiro de 2010.  
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Figura 2.1 – A relação do índice de inadimplência com o índice de repasses/contratações (%) do FCO – 

Evolução histórica – 1999/2008
22

. 

Notas: Dados trabalhados pelo Autor. Fonte: Brasil (2010). 

 

É interessante notar o movimento de diminuição da demanda em 1999, paralelo à 

evolução da média dos repasses/contratações do FCO, que sofreu uma baixa em 2000, com 

26,8% de repasses contratados. Logo depois, outro movimento que se destaca na figura 1 é 

que os repasses maiores se estendem até 2001 e, depois, as contratações do FCO os superam. 

Isso mostra que a demanda era relativamente pouca em comparação ao que a arrecadação 

tributária conseguia repassar aos bancos operadores. No caso específico de 1999, a figura 1 

mostra que impera, nesse período, a política do não empréstimo, que normalmente inibia 

classes que tinham mais dificuldade burocrática. Contudo, a inadimplência do FCO nunca 

mais voltou àqueles patamares (24,5%), como havia sido inibido pela nº MP 2.035/2000.  

Nesse período, segundo Helfand e Rezende (1999), havia uma grande crise no setor 

agrícola, resultante de uma política agrícola excludente recorrente dos governos anteriores, 

que privilegiou a concentração demográfica e econômica do território brasileiro. Somado a 

                                                 
22

 Não houve correlação significativa no que diz respeito ao índice relativo de repasses contratados em relação 

ao índice de inadimplência no período de 1999 a 2008. Na verdade, os repasses relativos contratados foram 

relativamente baixos, com exceção de 2002 e 2008. Na maioria, observa-se que uma parcela dos recursos acabou 

retida nos bancos. Todavia, esse diagnóstico sobre a inadimplência precisa ser aprofundado em outro estudo, 

considerando outros fatores. De acordo com Brasil (2010, p. 45), existem diversos elementos para a elevada 

inadimplência, entre os quais se destacam: “a) a não transferência para prejuízo de créditos de liquidação 

duvidosa nos balanços do FNE e do FNO; b) a inadequação, até o ano de 2000, dos encargos financeiros 

estabelecidos para as operações; c) fatores climáticos; d) deficiência nos sistemas de avaliação de risco dos 

bancos; e) a elevada concentração de empréstimos no Setor Rural; e f) as expectativas em função das sucessivas 

autorizações legislativas para a repactuação e renegociação de dívidas”.  
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esse problema, em 1990, no governo Collor, o planejamento diminuiu 43% para o crédito 

rural e, entre 1989 e 1990, 78% dos recursos oriundos da Poupança rural.  

Nesse contexto, a partir de 1999 as contratações foram evoluindo, os retornos dos 

empréstimos por meio dos 3% da arrecadação tributária do IR e do IPI voltaram ao 

Patrimônio Líquido, o que garantiu um ciclo de retorno dos empréstimos, considerando o caso 

específico de Goiás. A figura 2.2 procura mostrar como se deu esse ciclo financeiro. 

 

Figura 2.2 – Ciclo financeiro – Fundo Constitucional do Centro-Oeste no território goiano.  

Notas: Informações organizadas pelo autor
23

. 

 

Em 1999, o descontrole das taxas de juros, os altos pagamentos feitos aos Bancos 

Operadores do FCO e a alta inadimplência foram apenas um reflexo da falta de gestão 

governamental à época. Segundo Brasil (2010), o único órgão representativo do Estado era a 

Secretaria Especial de Desenvolvimento Regional (SEPRE), vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, que administrava somente o FCO, e não os outros fundos. 

                                                 
23

 Os repasses (IPI e IR) retirados pela Secretaria da Receita Federal foram entregues ao STN e, em seguida, 

transferidos ao Ministério da Integração Nacional, que envia o dinheiro ao Banco do Brasil para que este 

distribua o financiamento às regiões-alvo. A proposta é que o processo de financiamento produza emprego e 

renda aos beneficiários e, principalmente, gere uma nova receita sobre os produtos e serviços. Nos Bancos 

Operadores de Goiás, observou-se que os técnicos bancários requeriam somente dos tomadores de grande porte o 

preenchimento do projeto técnico, denominado de Carta-Consulta. Esses documentos são enviados ao CDE/FCO 

(GO) para serem analisados por uma espécie de consultoria, com vistas a compreender a viabilidade econômica 

dos projetos de grande porte e atender a diversos critérios pedidos pelos atores representativos goianos 

interessados nos recursos do FCO. Em seguida, a Carta-Consulta volta com as devidas recomendações para o BB 

decidir sobre a aprovação ou não do empreendimento. No caso da consultoria social ou ambiental prestada por 

esse órgão, não ficaram claros os critérios e a classificação utilizada para a avaliação desse quesito na Carta-

Consulta, e nem quais foram os atores representativos estaduais dentro do CDE/FCO (GO) que responderiam por 

tais funções. Outro ponto é que os projetos de micro, pequeno e médio porte podem ser consolidados de forma 

direta junto aos tomadores e ficam sob a responsabilidade do Banco do Brasil e de seus funcionários que, por sua 

vez, não tem nenhuma capacitação especializada. Evidentemente, segundo Biason (2004), esse último processo 

garante menos burocracia e mais agilidade ao sistema bancário, mas também delega uma liberdade ao Banco na 

distribuição dos recursos públicos no território goiano. 
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Tal situação mostra a falta de preocupação do Governo Federal em gerir os três fundos 

constitucionais de financiamento. 

Ao refletir brevemente sobre o cenário das intenções políticas em relação ao crédito na 

década de 1990, é possível saber que os produtores rurais, no plano de estabilização de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), eram alijados porque tinham que concorrer com 

produtores estrangeiros, distanciamento fruto do planejamento excludente que se agravava 

desde o Governo Collor, destaca Helfand e Rezende (1999). Para o autor, isso provocou uma 

nova reestruturação em busca de novas alternativas de crédito, possibilitando ao menos um 

caminho: o Estado diminui sua influência e proporciona liberdade para que as empresas 

disponibilizem crédito privado.  

Este contexto não impediu que a partir de 2001, ocorressem mudanças importantes nos 

bancos operadores dos Fundos Constitucionais (Banco do Brasil – FCO, Banco da Amazônia 

– FNO e Banco Nordeste do Brasil – FNE): antigas correções bancárias foram 

permanentemente excluídas, novas remunerações a serem pagas pelos tomadores foram 

incluídas e se realizou uma nova lógica para calcular o pagamento de taxas pelos devedores, 

aponta Quiante (2010).   

Nesse cenário, cabe ressaltar que foi criado, a partir de 1999
24

, o Ministério de 

Integração Nacional (MI) para gerir os três fundos. Do ponto de vista histórico, pode-se dizer 

que essa foi a ação mais significativa do Estado na tentativa de tomar conta do descontrole 

que se instalara na administração do FCO. 

Entre essas mudanças, a partir de 2001, o planejamento abriu uma exceção para os 

bancos financiarem projetos com alto grau de risco em busca de mais remuneração, 

assumindo todas as despesas e os prejuízos do investimento cabíveis à operação, de acordo 

com Quiante (2010). Ao afirmar isso, sabe-se que o Banco do Brasil tem se beneficiado, na 

gestão do FCO no território goiano, dessa medida da legislação, porque lhe garante mais 

lucros, uma vez que estes recaem sobre o patrimônio líquido do FCO, que possui uma reserva 

de crédito que cresce semanalmente.  

Isso pode ser observado na figura 2.3 a seguir, considerando que a evolução das 

contratações e do patrimônio do FCO, em 1999 com R$ 207.121,00 de valores contratados e 

R$ 2.099.598,00 do patrimônio líquido, mais que triplica em 2012, com R$ 5.860.969,00 de 

valores contratrados e R$ 16.612.300,00 do patrimônio líquido, evidenciando que uma 

                                                 
24 

A criação e a consolidação do Ministério da Integração é paulatinamente firmada no Centro-Oeste. Primeiro, 

inicia-se, em 1999, com uma medida provisória, sendo regularizada por meio de lei no ano de 2003, e fixada, em 

2006, por meio do seu regimento estrutural. 
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quantia muito grande é reservada a cada ano, ficando a cargo emprestar (ou não) essa parte, 

visto que contratrações a partir dos repasses governamentais foram irrisórios ao considerar a 

reserva de recursos acumulada no patrimônio líquido. 
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Figura 2.3 – A evolução das contratações e do patrimônio líquido – 1999-2012. 

Nota: Dados trabalhados pelo Autor
25

. Fonte: Brasil (2010) e BB (2012).  

 

A partir de 2001, sob a pressão do MI, as taxas de juros foram reduzidas e 

mantiveram-se fixas. Houve também uma inserção de benefícios compensatórios, ou seja, um 

bônus para o melhor pagador de empréstimos (vide quadro 3), resultando em uma maior 

segurança ao tomador.  

Interessante perceber que basta uma leitura nos documentos da época para notar o 

discurso ufanista presente nos fóruns em torno da Lei nº 10.177/2001. Esperava-se que essa 

                                                 
25

 A figura 3 mostra a evolução das contratações e do patrimônio líquido entre 1999 e 2012. Os dados do FCO 

que pertencem ao BB (2010) já estavam agrupados considerando o período de 1989 a 2010, tendo sido 

complementados com os relatórios de gestão do BB de 2011 e 2012 e com as estatísticas do MI (2010). Brasil 

(2010, p. 79) especifica os dados, descrevendo que “1989: Valores em Cruzados Novos (NCz$). 1990 a 1992: 

Valores em Cruzeiros (Cr$). Janeiro a junho/94: Valores da época (Cruzeiros Reais) convertidos para Reais 

(R$). 1993: Valores em Cruzeiros Reais (CR$). A partir de julho/94: Valores em Reais (R$)”. 
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mudança reduzisse a taxa de juros e oferecesse muitos benefícios aos tomadores de menor 

porte, bem como atendesse à diversidade produtiva das regiões. Distante do que realmente 

aconteceu, os Bancos Operadores continuavam sendo priorizados na legislação, porque a 

mudança favoreceu os bancos, e não aos pequenos tomadores. 

Nesse sentido, a relativa melhora das prioridades gerais do FCO constitui um fruto das 

reivindicações sociais, visto que a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e a Medida 

Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001, vigente até a atualidade, quebraram 

conjuntamente um círculo de taxas de juros abusivas, reduzindo e fixando significativamente 

seu valor, bem como compensando os tomadores adimplentes com um bônus extra (vide 

quadro 3). 

A partir desse período, observa-se que as taxas de juros foram sendo controladas para 

não perder os longos prazos de carência e juros diferenciados. Por meio desse projeto de lei, a 

segurança no planejamento dos negócios dos tomadores de menor porte foi mais bem 

garantida, mostrando que esta foi de fato uma medida positiva. Contudo, essa melhora relativa 

foi pequena perto das experiências europeias na oferta de fundos federais, pois, de acordo 

com Biason (2004), lá já existia uma maior fiscalização dos tomadores, com a inserção de 

muito mais metas, bônus e penalidades em comparação à realidade brasileira do FCO. 

Em 2001, Barbosa (2005, p. 70) argumenta que essas medidas provisórias também 

“aumentaram o percentual de Del credere e que a legislação continuou garantindo que os 

recursos fossem liberados (sobre os quais recai uma remuneração para os bancos) fossem 

corrigidos”. Novamente, o autor destaca que a ausência do Estado dá liberdade para que a 

legislação priorize excessivamente o Banco Operador, proporcionando segurança financeira 

sem possibilitar melhor acesso aos tomadores de menor porte.  

Outras mudanças, nesse período, estenderam-se para a criação da linha Comércio e 

Serviços, para a redução da taxa de juros nas contratações rurais (entre 6% a 10,75% ao ano) 

e, depois, para as contratações agroindustriais, de infraestrutura, industriais, de turismo e 

comerciais e de serviços (entre 8,75% a 14% ao ano), fruto das fortes reivindicações dos 

produtores rurais mais alijados à procura de melhoria nas condições do FCO no Centro-Oeste. 

Sobre isso, Moraes (2006) argumenta que essas modificações foram uma relativa melhora nas 

condições de financiamento e na participação dos menores tomadores.  

Todavia, é importante analisar que até o momento, em âmbito estadual, a agenda do 

Estado aponta mais para ações políticas pontuais do que estruturais. A lei 11.011/2004 é um 

dos poucos avanços na legislação do FCO, considerando que ela foi estabelecida propondo 
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que os recursos públicos se direcionassem para os subgrupos do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), mesmo que houvesse um maior risco nas 

aplicações do referente Fundo.  

Nesse sentido, Barbosa (2005) afirma que o planejamento
26

 abriu caminho no sentido 

de estimular os Bancos Operadores a emprestarem aos tomadores de menor porte, que, em sua 

maioria, não tinham nenhuma condição de garantir bens e integração nas associações ou 

cooperativas, bem como não tinham como produzir produtos que exigissem alta produtividade 

no que se refere à cadeia produtiva das regiões do Centro-Oeste.   

Outra prioridade
27 

importante desse período se constituiu “na reserva de, no mínimo, 

51% dos empréstimos para pequenas empresas e pequenos produtores rurais”, de acordo com 

Morais (2006, p. 26). Barbosa (2005) afirma que, “até 2006, foram incorporadas medidas 

como as que estabeleciam às micro/pequenas empresas da indústria, do comércio e de 

serviços um financiamento de 100% do valor do projeto; às médias de 85% a 95%; e, às 

grandes, de 70% a 90%”, ampliando como um todo o acesso aos tomadores de menor porte. 

Porém, a diminuição e a consequente fixação desses juros continuaram não sendo suficientes 

para garantir acesso aos tomadores de menor porte, visto que o planejamento estabelecido 

nunca significou planejamento cumprido. 

Em 2005, outras reivindicações sociais que surtiram efeito, conforme relatórios, estão 

correlacionadas à regulação da remuneração dos Bancos Operadores, encerrando a manobra 

dos bancos que decidiam não emprestar recursos para evitar inadimplentes e aumentar os 

ganhos (baseado em 2% do Patrimônio Líquido dos Fundos Constitucionais garantido 

antigamente pela legislação), segundo Quiante (2010). Essa manobra do não empréstimo não 

mais se sustentou em 2005 devido à intervenção definitiva do Estado, visto que a mudança 

proporcionada pelo Decreto nº 5.641, de 26 de dezembro de 2005, estabelece um percentual 

(0,25%) sobre o patrimônio líquido. Nesse sentido, Quiante (2010, p. 77), argumenta que “a 

mudança deste tipo de remuneração atrelada ao PL em 2001 encerra este tipo de manobra. A 

partir daí, permanece uma alta remuneração, pois o cálculo se dá sobre 20% dos recursos 

transferidos, mas a manobra do não empréstimo não mais se sustenta”. 

                                                 
26 

De acordo com Brasil (2010), em decorrência dos ajustes derivados das normas do Banco Central do Brasil 

(BACEN) quanto à classificação do risco de crédito e das regras estabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional, na Lei 10.177/2001 que passa a aceitar um maior risco nas aplicações do FCO para agricultores 

familiares, desde que o Banco arque com 50% das operações. Isso se dá inclusive porque as taxas de juros são 

consideradas muito baixas, o que não induz à elevação da inadimplência. 
27

 Resolução nº 197/2003. 
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Essa lógica do não empréstimo (ou retenção de recursos), baseada na provisão de risco 

do investimento, é algo comum e inclusive aceitável quando se desejam evitar astronômicos 

prejuízos ao dinheiro público. Mas isso não acontece e fica clara a irracionalidade do Banco 

do Brasil em não dispor de mais recursos para o FCO nesse período. A esse respeito, é 

possível lembrar-se das experiências dos bancos brasileiros, comerciais e sem fins lucrativos: 

 

[...] as taxas mais altas de inadimplência no crédito popular são mais do que 

compensadas pelas maiores margens de lucro como também a pulverização 

do risco entre um número maior de clientes. Empréstimos “predatórios” 

mostram como a demanda reprimida e os abusos permeiam a gestão bancária 

privada, mesmo em economias avançadas. Mas, para os bancos públicos 

brasileiros, novos programas de crédito popular parecem mais viáveis e 

menos propensos a riscos do que os grandes empréstimos ou subsídios para a 

casa própria da classe média que assombraram seus balanços no passado. 

(VON METTENHEIM, 2006, p. 48) 

 

Nesse período, o Ministério da Integração já estava mais consolidado, e, assim, foi 

colocada em pauta a inserção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) no 

FCO. Essa discussão, naquele momento, como se observa nos relatórios, não rendeu muito, 

afinal, tudo era muito recente. Naquele instante, essa questão era mais de divulgação do que 

de aumento dos repasses ou de vincular os investimentos do FCO à lógica de distribuir 

recursos à microrregião. Por esse motivo, mais tarde foram criados programas apenas para 

divulgação, denominados “FCO Itinerante”.  

Quiante (2010) e Barbosa (2009) ressaltam que os recursos do FCO, FNE e FNO 

padeceram historicamente na busca pela lógica da rentabilidade dos bancos. Esses fundos 

sofreram as mudanças dos ciclos econômicos, fazendo com que os recursos fossem retidos 

para garantir os ganhos bancários sobre o Patrimônio Líquido. Todavia, percebe-se uma 

melhora relativa quanto: às cobranças efetivadas pelos bancos, à diminuição das taxas de 

juros, à inserção da tipologia da PNDR, dentre outros avanços, como o bônus de adimplência, 

que destinava 15% de desconto ao melhor pagador.  

Na descrição do quadro 2.3 (anteriormente explicado) é possível observar que de 2000 

(entre 9 e 16% ao ano) ao período de 2001 a 2006 (entre 6 e 10,75% a.a., para produtores 

rurais, e de 8,75 a 14% a.a., para empresas), os encargos foram simplificados apenas com uma 

taxa de juros. A partir de 2007, os juros (entre 5 e 9% a.a., para produtores rurais, e de 7,25 a 

11,50% a.a., para empresas) abaixaram até o período de 2008 a 2012 (entre 5 e 8,5% a.a., para 

produtores rurais, e de 6,75 a 10% a.a., para empresas).  
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A partir dessa descrição, detecta-se que houve uma diversificação das taxas de juros 

para diferentes tipos de públicos-alvo. Todavia, enquanto a taxa de juros para produtores 

rurais sofre uma leve diminuição, as taxas de juros disponibilizadas para empresas que se 

direcionam ao perímetro urbano têm aumentado. Isso mostra uma tendência geral, da 

burocracia bancária, em impor mais limites (juros altos e limites de faturamento brutos anuais 

muitos rígidos) para empresas localizadas no perímetro urbano do que para o campo no 

Centro-Oeste, alijando os trabalhadores das classes urbanas mais abastadas.  

Outro elemento relativamente positivo diz respeito ao fato de que os mecanismos 

compensatórios (bônus de adimplência de 15% sobre as taxas de juros) continuaram os 

mesmos, assim como a taxa cobrada pelo Banco do Brasil, que se manteve de 2% sobre 

Patrimônio Líquido do FCO e foi estendida até 2012, no que se refere ao período analisado no 

quadro 3. Entretanto, tais compensações financeiras dadas aos adimplentes são irrisórias perto 

da contínua exploração bancária que têm acontecido na aplicação dessa política de 

financiamento. 

Seguindo essa linha de investigação, foram questionados os limites impostos pela 

burocracia bancária
28

, no período entre 2008 e 2012, em cada classificação de porte, além de 

ter sido observado evolutivamente que os portes têm mudado conceitualmente mais nesse 

período do que anteriormente.  

Vale ressaltar que se compreende como grupo dos “menores tomadores” os produtores 

rurais, os extrativistas, as cooperativas e as associações (Mini, Pequeno, Pequeno-médio e 

Empreendedor Individual) e as empresas (Micro, Pequena e Pequena-média). Em outras 

palavras, esses grupos abarcam indivíduos como agricultores familiares, pescadores 

artesanais, extrativistas, silvicultores, aquiculturas, maricultores, piscicultores, comunidades 

quilombolas, povos indígenas, pequenos empresários locais, etc. Em relação ao grupo dos 

“maiores tomadores”, estes são formados por empresários donos de grandes e médias 

empresas, grandes e médios fazendeiros latifundiários, entre outros.  

Sob tais aspectos, o quadro 2.4 (localizado posteriormente) mostra uma tendência 

geral da burocracia bancária em impor mais limites (juros altos e limites de faturamento 

brutos anuais mais rígidos) às empresas localizadas no perímetro urbano do que no campo. 

Isso se deve, em primeiro lugar, à base agrária do território goiano, que demanda mais 

recursos que o setor empresarial urbano, e, em segundo lugar, aos investimentos voltados aos 

                                                 
28

 Compreende-se que a burocracia bancária, no caso do FCO, se torna prejudicial quando é disfuncional, isto é, 

torna o processo administrativo lento, menos ágil e penaliza ou dificulta o acesso de quem deveria ser o alvo da 

política. 
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grandes empreendimentos no campo, que garantem uma maior lucratividade aos bancos, pois 

quem cobre o risco é o banco, ficando, assim, como estabelece o planejamento, com 100% do 

lucro dos grandes empreendimentos localizados no Centro-Oeste. Todavia, cabe lembrar que 

se o Estado, sob o modo de produção capitalista, quiser modernizar a base produtiva, terá que 

dispor de empréstimos com menos burocracia bancária para empresas urbanas, ou seja, com 

juros mais baixos e amplos limites de enquadramento para o espaço urbano. 

Outro ponto observado é que a linha Programa Nacional de Agricultura Familiar 

(Pronaf) (ver quadro 2.4), destinada aos agricultores familiares, possui limites de faturamento 

bruto anual abaixo de cinquenta mil reais, um valor considerado baixo em relação aos limites 

dos demais. Na análise de portes, não foi possível encontrar dados de vários anos em relação 

ao Pronaf’ FCO, com vistas a proceder a um diagnóstico evolutivo, o que não impediu de 

encontrar nas palavras de Barbosa (2005) uma opinião sobre o assunto. Para o autor, o limite 

de faturamento bruto anual definido pelos bancos possui critérios bastante questionáveis, 

porque são ampliados evolutivamente, principalmente no financiamento do Pronaf custeio 

agrícola e do Pronaf agroindústria, o que mostra a força desse público-alvo em conseguir mais 

vantagens no contexto bancário. 

Ao investigar sobre o assunto, observou-se, na literatura disponível, que Teixeira 

(1999) foi quem primeiro estudou o FCO. Esse autor relata, em sua pesquisa, que existiam, à 

época, muitas discrepâncias nas definições do conceito dos portes dos Pronaf’s (com fonte do 

FCO) em relação aos demais conceitos de portes. Nessa perspectiva, Barbosa (2005) afirma 

também que os limites de faturamento destinados aos portes dos Pronaf’s (com fonte do FCO) 

foram excessivamente esticados e, depois das alterações sofridas após 2004, se tornaram 

ainda mais elásticos, visto que foram sendo manejados para aceitar o enquadramento de 

produtores que deveriam ser o alvo dos financiamentos do FCO. 

Essa tendência de ampliação dos limites dos portes é mostrada no quadro 4 a seguir, 

sendo evidente que houve uma expansão dos limites dos portes evolutivamente e com mais 

força nos últimos dois anos. Acredita-se que isso seja um reflexo da forte demanda exigida 

pelo setor agropecuário, o que inclui a agricultura familiar no Centro-Oeste, que usa as linhas 

de financiamento rural do FCO com juros mais baixos e limites de faturamento anual maior 

para dar acesso aos tomadores oriundos das classes mais ricas do setor agropecuário. 
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Quadro 2.4 – Os limites de faturamento bruto anual e as taxas de juros, classificadas por porte ou programa – 2008-2012.  

Público-Alvo Porte 2008/2010 2011 2012 

Produtores rurais, 

extrativistas 

cooperativas e 

associações.  

Mini Até R$ 150 mil: 5% ao ano. Até R$ 240 mil: idem Até R$ 360 mil: idem 

Pequeno 

Acima de R$ 150 mil e até R$ 300 

mil: 6,75% ao ano. 

Acima de R$ 240 mil e até R$ 2,4 

milhões: idem 

Acima de R$ 360 mil e até R$ 

3,6 milhões: idem 

Pequeno-médio Nd. 

Acima de R$ 2,4 milhões até R$ 16 

milhões: 7,25% ao ano 

Acima de R$ 3,6 milhões até 

R$ 16 milhões: idem 

Médio 

Acima de R$ 300 mil e até R$ 1,9 

milhão: 7,25% ao ano. 

Acima de R$ 16 milhões e até R$ 90 

milhões: idem 

Acima de R$ 16 milhões e até 

R$ 90 milhões: idem 

Grande Acima de R$ 1,9 milhão: 8,50 ao ano. Acima de R$ 90 milhões: idem Acima de R$ 90 milhões: idem 

Empresas 

Empreendedor Individual Nd. Até R$ 36 mil: 6,75% ao ano Até R$ 60 mil: idem 

Micro Até R$ 240 mil: 6,75% ao ano Até R$ 240 mil: idem Até R$ 360 mil: idem 

Pequena 

Acima de R$ 240 mil e até R$ 2.400 

mil: 8,25% ao ano. 

Acima de R$ 240 mil a até R$ 2.400 

mil: idem 

Acima de R$ 360 mil e até R$ 

3,6 milhões: idem 

Pequena-média Nd. 

Acima de R$ 2.400 mil e até R$ 16 

milhões: idem 

Acima de R$ 3,6 milhões e até 

R$ 16 milhões: idem 

Média 

Acima de R$ 2.400 mil e até R$ 35 

milhões: 9,50% ao ano. 

Acima de R$ 16 milhões e até R$ 90 

milhões: idem 

Acima de R$ 16 milhões e até 

R$ 90 milhões: idem 

Grande Acima de R$ 35 milhões: 10% ao ano. Acima de R$ 90 milhões: idem Acima de R$ 90 milhões: idem 

Agricultores 

familiares (porte é 

dado a partir dos 

programas) 

Principais Programas (Pronaf/FCO) 2010 

Pronaf A - REFORMA AGRÁRIA 
Até R$ 20.000,00: juros de 0,5% ao ano, com bônus de 40% sobre cada parcela do principal paga até o seu 

vencimento. Estruturação complementar, até R$ 6.000,00: juros de 1% ao ano. 

Pronaf A/C e Pronaf B 

Pronaf A:C - até R$ 5.000,00: juros de 1,5% ao ano. Pronaf B - até R$ 1.500,00: juros de 0,5% ao ano, com 

bônus de 25% sobre cada parcela da dívida paga até o seu vencimento. 

Pronaf CUSTEIO 

Até R$ 10.000,00: juros de 1,5% ao ano. Em outra subcategoria desta linha é permitido mais de R$ 10.000,00 e 

até R$ 20.000,00: juros de 3% ao ano. Mais de R$ 20.000,00 até R$ 50.000,00: juros de 4,5% ao ano. 

Pronaf AGROINDÚSTRIA 

Até R$ 10.000,00, individual e até R$ 500.000,00, Coletivo: juros de 1% ao ano. Mais de R$ 10.000,00 até R$ 

50.000,00 individual e mais de R$ 500.000,00 até R$ 10.000.000,00 coletivo, juros de 2% ao ano. 

Pronaf JOVEM Até R$ 12.000,00, individual: juros de 1% ao ano. 

Pronaf MULHER 

Grupo “a”, “a/c” ou “b” - até R$ 2.500,00: juros de 0,5% ao ano, com bônus de 25% sobre cada parcela da 

dívida paga até o seu vencimento. Demais beneficiárias até R$ 10.000,00: juros de 1% ao ano. Mais de R$ 

10.000,00 até R$ 50.000,00: juros de 2% ao ano. 

Nota:** Informações organizadas pelo Autor. ** Nd.: Informação não disponível.  

Fonte: Relatórios de Gestão do Banco do Brasil e programações do FCO. No caso do Pronaf, as informações foram conseguidas no Manual de Crédito Rural do BACEN. 
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Os limites de faturamento bruto anual são modificados nos períodos de estabilidade 

inflacionária e de ciclo econômico, o que pode influenciar a ampliação dos limites, afirma 

Quiante (2010). Ainda assim, percebe-se que as características que enquadram os “Produtores 

rurais, extrativistas, cooperativas e associações” em seus respectivos portes (Mini, Pequeno, 

Pequeno-médio, Médio, Grande) são ampliadas. Da mesma forma, quando os alvos são as 

“Empresas” e seus respectivos portes (Empreendedor Individual, Micro, Pequena, Pequena-

média, Média e Grande), os limites crescem menos que as primeiras, sem nenhum critério 

social claro para atingir as classes. Nesse sentido, é perceptível que a Microempresa poderia 

contratar até R$ 240 mil, com juros de 6,75% ao ano, no período de 2008 a 2010, tendo esse 

limite passado, em 2012, para até R$ 360 mil, com as mesmas taxas de juros, o que aumenta a 

possibilidade de infiltração dos tomadores pertencentes a classes mais ricas. 

Outro fato encontrado foi a inserção de novos portes em 2011, que colocaram o 

conceito da pequena-média empresa no contexto bancário, estabelecendo para eles o mesmo 

limite da pequena empresa (estabelecido entre R$ 240 mil e R$ 2.400 mil, com taxas de juros 

de 8,25% ao ano). Ambos os conceitos de portes foram analisados até 2012 e possuem poucas 

diferenças entre si.  

Diante do exposto, não se entende o porquê de se criar dois conceitos de porte para os 

tomadores de menor porte, com a mesma taxa de juros e os mesmos limites de faturamento 

bruto anual. Todavia, isso pode indicar, ao menos, que há interesse capitalista, considerando 

que o esticamento dos limites de porte, abriria espaços para que os tomadores de maior porte 

que não são os alvos principais dos programas, facilmente conseguiam contratar empréstimos 

com juros abaixo do mercado. 

O interessante é que essa manobra do Banco do Brasil no Centro-Oeste garante a essa 

instituição bancária aumentar os indicadores das aplicações voltados aos tomadores de menor 

porte, uma vez que isso garante uma diminuição da fiscalização do Ministério da Integração 

Nacional. Todavia, parece não estar adiantado muito, como prova a figura 4, visto que os 

maiores tomadores (grande e médio porte) são os mais privilegiados entre as classes de 

trabalhadores que recebem os empréstimos do FCO no período de 1989 a 2012.  
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Figura 2.4 – A evolução das aplicações e das operações entre o grudo dos “maiores” e “menores” tomadores do 

Centro-Oeste – 1989-2012. 

Nota: Dados trabalhados pelo Autor
29

.  

Fonte: BB (2010), MI (2010) e Relatórios de gestão do BB de 2011 e 2012.  

 

Em seguida, ao analisar a performance histórica do grupo dos “menores tomadores”, 

Gasques et al. (2003) afirmam que os dispêndios com as políticas de incentivo ao campo, 

como os Pronaf’s (com fonte do FCO), eram pouco expressivos no início de 2000 em 

comparação ao começo dos anos 1990. Nesse sentido, é importante lembrar que 

 

[a] partir de 1998 houve certa modificação na trajetória de liberação de recursos, 

pois os mini e micro continuaram recebendo mais ou menos a mesma magnitude de 

recursos, sendo que os médios e grandes foram aumentando sua participação após 

1999. Esse fato se deu pela mudança da classificação dos segmentos em que os mini 

e micro começaram a agregar produtores de maior porte e pelo limite do porte de 

classificação que se expandiu. Tal situação se agravou a partir do momento em que 

o Banco do Brasil passou a assumir o risco do crédito em 2002. (BARBOSA, 2005, 

p. 122) 

 

Se essa análise for feita novamente considerando o período de 2008 a 2012, é possível 

entender que as liberações para o grupo dos “menores tomadores” (incluindo a participação 

do Pronaf’s como fonte do FCO, que chegaram, em conjunto, a triplicar na faixa de quatro 

milhões de reais, mas tiveram menos prioridade que o grupo dos “maiores tomadores”). Nesse 

                                                 
29 

No caso da cooperativa, mini/micro e pequeno porte, foram formados um grupo para representar as operações 

dos menores tomadores. Da mesma forma, para médio e grande porte, constitui-se um grupo para representar as 

operações dos maiores tomadores e outro para representar os valores das aplicações dos maiores tomadores.  
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contexto, o grupo dos “maiores tomadores” foi mais beneficiado ao longo de sua evolução 

histórica que o grupo de “menores tomadores”.  

Neste sentido, cabe refletir se os recursos são direcionados em grande parte ao setor 

agropecuário pela configuração do território goiano, existe uma grande chance de haver maior 

captação de recursos oriunda dos latifundiários da agricultura moderna e dos grandes 

empresários modernos, visto que estes são os atores sociais que historicamente concentram 

mais renda no território goiano. 

Outro foco da reflexão se refere a situação, no Banco do Brasil, de limitar recursos aos 

agricultores de menor porte para evitar inadimplentes em face da maior contratração dos 

agricultores de maior porte nas associações e cooperativas, do ponto de vista teórico, é 

explicável porque esses atores sociais, segundo Young (2010), teriam mais facilidade na 

resolução de problemas de burocracia bancária.  

De uma forma geral, observa-se que as alterações feitas no planejamento tinham uma 

preocupação excessiva com a segurança do Banco do Brasil, que propunha regular o que já 

havia sido estabelecido e repetiam a proposta inicial de criação do FCO em face do 

sofrimento dos tomadores de menor porte.  

Neste sentido, se reconhece o desenrolar dessa política, que objetiva beneficiar os 

desfavorecidos, tem revelado que há uma exploração por parte dos Bancos Operadores por 

meio dos limites impostos pela burocracia bancária (taxa adicionais, juros abusivos e 

remunerações indevidas) a favor da manutenção da desigualdade social, atuando, sob o 

paradigma da lucratividade, em descompasso com o desenvolvimento regional. 

Diante do exposto, busca-se entender o porquê de garantir segurança para o Banco do 

Brasil na legislação, visto que a instituição sequer direciona recursos àqueles que necessitam. 

A partir dessas reflexões, é fácil constatar que essa tendência vai contra o objetivo de 

valorização dos tomadores de menor porte. Harvey (2011), em seu livro O enigma do capital 

e as crises do capitalismo, ironiza, em outro contexto, a situação da exploração bancária por 

meio da máxima “salvam-se os bancos e estrangulam-se os povos”. Traduzindo para a 

realidade goiana, piora-se a vida do grupo dos menores “tomadores” para dar acesso (via 

burocracia bancária) à ganância da classe mais rica de Goiás.  

Nessa perspectiva, Harvey (2011) relata em seu livro que a crise imobiliária dos 

Estados Unidos da América de 2007 a 2008 foi também resultado da exploração bancária por 

intermédio dos inúmeros (re)financiamentos com taxas excessivamente amortizadas. O grupo 

dos “menores tomadores” estadunidenses não aguentava mais a exploração cruel dos bancos, 
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o que gerou uma inadimplência em cadeia regional que se estendeu ao mercado global. 

Assim, o fluxo do capital cessou e deu início à crise do capitalismo de 2007.  

Na concepção do Harvey (2011), o fluxo do capital financeiro deve ser visto como o 

líquido que faz funcionar, além de criar, vários serviços e produtos do mercado. Assim, o 

Estado seria as tubulações, que aumenta seu poder de atuação na gestão do território à medida 

que se empenha em viabilizar um padrão de vida adequado aos seus cidadãos. Seguindo essa 

lógica de reflexão, Harvey (2013), em seu segundo livro intitulado Para entender o capital, 

traz uma importante reflexão no sentido de que as políticas creditícias como o FCO, tendo 

como experiência a crise imobiliária, mostrou que o crédito é crucial para o funcionamento do 

capitalismo. Para o autor (idem, p. 318), 

 

[...] parece inevitável que haja algum tipo de fusão entre Estado e os poderes 

financeiros. Essa fusão contraditória foi estabelecida pela criação de bancos centrais 

controlados pelo Estado e com poderes de reserva ilimitados sobre o desembolso dos 

meios de crédito para tomadores privados.  

 

Por essa razão, não se pode questionar apenas o Banco Operador que explora o grupo 

dos “menores tomadores”. De acordo com Borges (2007), o Estado é o “grande agenciador do 

capital do território goiano” e, por meio de seus poderes financeiros, investe de modo a 

favorecer a classe dominante goiana. Alia-se a isso o fato de o Estado possuir uma falha 

política de alcance intrarregional que integre efetivamente suas ações com bancos nas áreas 

prioritárias e menos favorecidas do território goiano e desvela-se um ponto fundamental do 

problema: a ausência do Estado no controle dos Bancos Operadores e no estabelecimento do 

planejamento financeiro justo. 

Todavia, é interessante questionar também os economistas desse século que, foram 

uns dos grandes responsáveis por planejar esse controle governamental dos bancos 

operadores, assim como seu planejamento financeiro, o que pode indicar que a utilização de 

base teórica, não muito apropriada para pensar a questão regional. Neste sentido, não se pode 

esquecer que a base teórica foi pensada para tangenciar a questão regional, pois o que importa 

é a lucratividade do banco operador. A prova disso que os conceitos de classificação de portes 

não apenas generalizaram os pequenos produtores e agricultores familiares, mas excluíram os 

autônomos informais. Ressalta-se que os pequenos produtores e agricultores familiares têm, 

ao menos, um enquadramento garantido no Banco.  

Tal cenário agrava a situação dos autônomos informais (Camelô, Vendedor 

ambulante, Mecânicos autônomos, Cabeleireiros, entre outros), que não se enquadram na 
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produção rural e nem na empresarial, e, por isso, são alijados pelo sistema capitalista. Neste 

sentido, os autônomos informais, conhecidos como empreendedores individuais (EL) não 

formalizados pelo mercado, possuem um potencial no mercado goiano, pouco considerados 

nas análises e que possui alta probabilidade de estarem abaixo da linha da pobreza e da 

informalidade do mercado.  

Diante desses argumentos, a atuação do banco gestor parece subestimar a 

produção voltada à subsistência, ou, a informalidade, isto é, as atividades econômicas de 

pessoas que não estão enquadradas nos conceitos empresariais ou agrícolas do mercado eram 

excluídas, reforçou a desigualdade, porque essas pessoas foram mais empurradas para zona da 

pobreza. 

No que se refere à inadimplência dos tomadores, que foi analisada anteriormente, 

Yunus (2008) diz que é importante emprestar capital para os tomadores mais pobres, sem 

explorá-los financeiramente, pois esses atores sociais são mais vulneráveis socialmente e não 

têm outra opção a não ser obedecerem às regras do sistema bancário do Banco do Brasil. 

Nesse sentido, a tendência é que os pequenos tomadores, sendo bons pagadores, evitem serem 

excluídos permanentemente e sofrerem penalidades bancárias. Essa situação, relatada pelo 

autor, contradiz a política interna de gestão do Banco do Brasil de provisão de risco no 

período avaliado, que reteve os recursos para não gerar os imagináveis prejuízos financeiros, 

temidos pelos bancos operadores. 

Em relação aos portes, Ferreira (1999), Graziano da Silva (1999) e Barbosa (2005) 

entendem o problema de sua classificação no FCO como parte da dificuldade nacional em 

classificar e apresentar definições específicas para os agricultores familiares e produtores 

rurais no contexto bancário. Nesse sentido, segundo Yunus (2010), os conceitos de porte 

devem ser definidos também pela ocupação de postos de trabalho não formalizados pelo 

mercado, sem imposições quanto à criação de empresas ou produção no campo. Segundo o 

autor, isso se justifica por existirem outras atividades de trabalho no perímetro urbano, como 

as exercidas pelas mulheres chefes-do-lar e pelos autônomos urbanos informais, que se 

constituem os pilares de muitas famílias pobres e que precisam ser alvo das políticas de 

financiamento. 

Neste sentido, é valido dizer que não basta apenas ofertar os recursos para os 

tomadores de menor porte para alcançar uma equidade regional, mas é preciso incentivar que 

sejam tomadas medidas na facilitação do acesso contábil, gerencial e técnico das empresas, de 

forma prévia ou em parcela, a depender do caso financiado, como aponta Moraes (2006).  
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Diante das análises procedidas e das conexões históricas construídas sob o pano de 

fundo do caminho evolutivo do FCO, fica clara a exploração dos Bancos sob o grupo dos 

“menores tomadores”. 

 Nesse sentido, é fácil constatar que o aumento da burocracia bancária proporcionou 

mais liberdade para a atuação do grupo de “maiores tomadores”, e isso repercutiu, por outro 

lado, negativamente no esgotamento dos recursos disponíveis do FCO, o que convém 

investigar nos próximos parágrafos.  

 

 

2.2 O ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DO FCO 

 

 

A mídia local tem divulgado, em 2013, com certa regularidade, que “enquanto as 

oportunidades econômicas crescem em progressão geométrica, a disponibilidade de crédito 

para a produção econômica caminha em progressão aritmética”
30

. No ano seguinte, em 2014, 

o jornal “O popular”
31

 anuncia: “Demora na liberação de recursos revolta produtor 

agropecuário: aumento da procura e liberação mensal são apontados como causas de atrasos”, 

tornando-se comum matérias desse tipo no período.  

Os títulos das matérias emitem um discurso de que os investimentos do FCO não 

estariam sendo liberados ou seriam insuficientes para o abastecimento da grande massa de 

trabalhadores goianos, estando a ponto de esgotar-se. O secretário executivo do Conselho de 

Desenvolvimento (CDE) do estado de Goiás, Orcino Gonçalves da Silva Júnior
32

, tentou 

explicar esse fato por meio de um possível aumento da demanda desde 2011 e pela retenção 

de recursos por parte dos Bancos Operadores, como mostra a figura 2.5 abaixo. 

 

                                                 
30

 Frase publicada na coluna de Everaldo Leite em 25 de maio de 2013, no “Jornal Opção”, no qual este defende 

a idéia de que a questão do financiamento do crescimento goiano precisa ser colocada urgentemente na agenda 

de desenvolvimento do estado. 
31 

Matéria de Lucia Monteiro publicada no sábado, 21 de junho de 2014, no Jornal “O Popular”. 
32

 Informação concedida informalmente pelo secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento (CDE) do 

estado de Goiás, Orcino Gonçalves da Silva Júnior, em 28 de julho de 2013, durante a coleta de dados.   
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Figura 2.5 – Tomadores do setor agropecuário reclamam da dificuldade de acesso aos recursos.  

Fonte: Jornal “O popular”, p. 7, 21 de julho de 2014. 

 

Situação inversa acontecia até o ano de 2006, pois houve pouca demanda no período 

1999 a 2001 e, em seguida, os repasses constitucionais passaram a ser maiores que as 

contratações até 2012. Posteriormente, os repasses voltaram a patamar inferior, enquanto as 

contratrações (ou aplicações) aumentaram intensamente.  

Nesse contexto, é possível observar, na figura 6, que os repasses eram maiores que as 

contratações no início de 2001, mas, um tempo depois, as contratações os superaram. Com 

isso, confirma-se que a demanda em relação ao FCO evoluiu muito nos últimos anos, tendo 

mais contratações do que o Estado conseguiu repassar às unidades federativas presentes no 

Centro-Oeste.  

Vale comentar que há mais burocracia bancária para contrair um empréstimo urbano 

do que um empréstimo rural, pois os limites de faturamento bruto dos recursos rurais do FCO 

vêm sendo ampliados, possibilitando que a classe alvo tenha mais acesso, o que também dá 

margens para que os tomadores de médio e grande porte se infiltrem na captação de recursos 

destinada aos tomadores de menor porte, mais atrativa por possuir baixos juros. Alia-se a isso 

o movimento de retenção de recursos, que detém a gigante reserva do Patrimônio Líquido, 

com base na figura 2.3 (“A evolução das contratações e do patrimônio líquido entre 1999-

2012”) anteriormente explicada, e ter-se-ão alguns fatores que podem estar influenciando o 

esgotamento dos recursos. 
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Com o intuito de aprofundar esse diagnóstico, a figura 6 mostra a tendência contínua 

de esgotamento dos recursos do FCO no Centro-Oeste e no território goiano, tendo como base 

a comparação evolutiva dos valores contratados do FCO, com os repasses recebidos do FCO, 

os desembolsos do BNDES para o Centro-Oeste e os investimentos fixos, bem como os 

benefícios fiscais do Fomentar/Produzir destinada a Goiás. 

 

 
Figura 2.6 - Os principais mecanismos de desenvolvimento regional do território goiano.  

Nota: Dados trabalhados pelo Autor
33

. 
Fonte: BNDES (2012), Censo Fomentar/Produzir (2010), MI (2010) e BB (2012). 

 

No perfil do investimento é perceptível que os valores do FCO contratados na 

evolução histórica de 2000 (R$ 350.800,00) a 2012 (R$ 33.033.753,00) são muito menores do 

que o BNDES, que evolui somente a partir de 2004 na faixa de R$ 4 milhões de reais a R$ 21 

                                                 
33

 As linhas mais investidas aparecem com percentual acima de 1%. Na figura 4, a concepção do investimento 

fixo se refere a qualquer financiamento contínuo de atividades econômicas, enquanto o benefício fiscal funciona 

como a isenção da carga tributária dada a empreendimentos beneficiados. As estatísticas do BNDES e o FCO se 

referem à escala do Centro-Oeste; já as estatísticas do Fomentar/Produzir se referem ao território goiano.  
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milhões de reais, mostrando que a quantia de recursos do FCO é muito pequena perto de 

outros investimentos. 

A confirmação desse diagnóstico vem ao vislumbrar, na figura 6, os benefícios fiscais 

do Fomentar/Produzir estabelecidos no território goiano, que evoluíram entre 2000 (R$ 

180.623.920,00) e 2012 (R$ 200.792.671.803,00), sendo o primeiro colocado os 

investimentos fixos do Fomentar/Produzir, que variaram de 2000 (R$ 52.377.799,00) a 2012 

(R$ 40.775.857.113). Observa-se que a performance dos investimentos direcionados ao 

território goiano para promover o desenvolvimento é influenciada pelo crescimento 

econômico e pelo aumento da carga tributária.  

Nesse sentido, Moraes (2006) argumenta que os programas de crédito (os Fundos 

Constitucionais e o BNDES) vêm contribuindo para sanar a escassez de crédito para 

investimentos. Isso pode ser constatado em Goiás, onde o Governo Federal combinou, em 

2000, dispositivos como financiamentos (FCO e BNDES) e incentivos fiscais (Fomentar/ 

Produzir – benefícios fiscais e investimentos fixos), a fim de impactar o desenvolvimento das 

regiões do Centro-Oeste (e principalmente do território goiano). O conjunto de aportes 

financeiros direcionados ao território goiano garantiria, teoricamente, suprir as demandas 

financeiras que partem das recorrentes guerras fiscais das regiões goianas, o que explica o alto 

investimento evolutivo, previsto na faixa de R$ 241.691.491.490,308 bilhões de reais, entre 

2000 a 2012. 

A gravidade do esgotamento dos recursos do FCO ultrapassa os limites regionais em 

âmbito nacional. Por isso, Amitrano (2012), colocou em pauta, na Conferência de 

Desenvolvimento Regional, em Vitória/ES, que ao considerar os recursos dos Fundos 

Constitucionais (atualmente em R$ 18 bilhões por ano) e somar com o orçamento federal 

(orçado em R$ 4,5 bilhões por ano) e com as renúncias fiscais da União (orçados perto de R$ 

6 bilhões ao ano), pode-se chegar a um ápice de aproximadamente R$ 30 bilhões por ano. Do 

ponto do vista do planejamento, isso corresponde a 0,7% do PIB Nacional, um valor bastante 

significativo, apesar de bem menor que os desembolsos do BNDES nas regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste (R$ 41 bilhões em 2011), que as partilhas federativas estaduais para 

essas regiões e que os investimentos públicos e as transferências públicas para famílias 

carentes, inclusive aquelas que moram em assentamentos. 

Essa questão da indisponibilidade de crédito por parte do FCO deve ser analisada em 

seus vários aspectos devido à sua complexidade. Isso se deve inicialmente porque 
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[o]s recursos públicos do FNO, do FNE e do FCO sejam ofertados ao investimento 

privado, sua capacidade de configurar-se como instrumento de política regional é 

apenas limitado - inclusive porque eles representam somente um conjunto mais 

amplo de instrumentos disponíveis para as políticas regionais. Os fundos, ainda que 

tenham importância no plano inter-regional, e mesmo no intra-regional, exigem a 

complementaridade de ações federais de maior porte e envergadura, que promovam 

mudanças nas macroestruturas regionais, possibilitando o desenvolvimento regional 

nacionalmente articulado em múltiplas escalas, como definido no PNDR e em outros 

documentos do Ministério da Integração Nacional. No entanto, tais ações, em 

período recente, encontram obstáculos de execução tanto pelo caráter neoliberal dos 

últimos governos quanto pela opção de políticas econômicas restritivas, que inibem 

o investimento produtivo privado e o gasto público necessário para se construir a 

infraestrutura para uma maior (e melhor) desconcentração econômica no País. 

(MACEDO e MATOS, 2008, p. 28) 

 

Após esclarecer a relevância dos recursos e analisá-los, não se encontrou a quantidade 

exata de volume de recursos disponíveis e indisponíveis para compreender a quantia ideal 

para o desenvolvimento do Estado.  

Em seguida, de forma a mensurar a exata dimensão da indisponibilidade anual dos 

recursos, Texeira (1999) argumenta que é preciso somar os repasses do tesouro, os retornos 

das aplicações, os rendimentos financeiros da aplicação atualizados e os subtrair dos recursos 

contratados e, consequentemente, somá-los aos recursos cobrados pela taxa de administração 

para se chegar ao resultado da disponibilidade. Contudo, isso não foi possível pela escassez de 

microdados sobre os empreendimentos nos municípios. 

No entanto, é possível prosseguir com esse diagnóstico de esgotamento de recursos ao 

considerar uma noção aproximada do volume de recursos disponíveis para empréstimos para 

identificar a quantia liberada, como se observa na figura 2.6, visto que desde 2006 é 

perceptível que os valores contratados pelos tomadores goianos não é o ideal para o 

desenvolvimento desse território pela captação excessiva dos tomadores de maior porte. 

Vale ressaltar que a questão de limitar o acesso para os médios e grandes portes 

oriundos do setor agropecuário é uma questão que precisa ser objeto de intervenção do 

Governo do Estado no território goiano, bem como dispor de mais recursos – no mínimo 

acima de 21 milhões de reais anuais, ou acima disso – para impactar a base de 

desenvolvimento do território goiano, tendo como parâmetro a quantidade alcançada no 

BNDES em 2012 para financiamento no Centro-Oeste. Essa constatação ainda precisa ser 

mais bem investigada, considerando que esses recursos são aumentados a partir do imposto de 

renda e do imposto de produtos industrializados, e estes já possuem um destino previsto pelo 

planejamento financeiro. 
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Cabe destacar, nessa lógica de reflexão, que o acúmulo permanente de riqueza causado 

pelo investimento contínuo do FCO e de todos os seus coirmãos de fomento ao 

desenvolvimento, impacta no território goiano, em parte de forma negativa, ao ser induzido 

pelas diversas pressões subjetivas que partiam das áreas cômodas abarrotadas de 

oportunidades e recursos financeiros de Goiás, forjando a guerra fiscal no território goiano.  

Tendo como base as análises empreendidas, é possível dizer que há uma grande 

chance da guerra fiscal, possivelmente parta com maior força das captações do setor 

agropecuário goiano, inclusive das classes mais ricas localizadas na porção Sul de Goiás 

(Sudoeste Goiano, Sul Goiano e Sudeste Goiano) e pertencentes à agricultura moderna. Isso 

garantiria a esta classe uma parcela de crédito do FCO. Nesse aspecto, é interessante analisar 

o discurso do planejador estadual do Fundo: 

 

É fácil entender porque empresários de regiões goianas mais industrializadas obtêm 

tanto dinheiro do FCO e de outras fontes públicas disponíveis. Ali, esse grau de 

informações empresariais já se encontra num nível de complexidade extraordinário, 

vis-à-vis à demanda por financiamento. Se no primeiro momento, por exemplo, a 

chegada de uma nova fábrica de abate e processamento de frangos num município 

reclama um grande aporte de financiamentos, na sequência imediata se tem nova 

demanda (talvez na mesma proporção) por parte de produtores integrados e de 

prestadores de serviços que atuarão naquela localidade. Isso é previsível. Porém, 

essa nova configuração da economia regional induzirá os outros empreendedores – 

que se baseiam em oportunidades subjetivas – a querer satisfazer todas as 

necessidades que se afiguram no novo e oportuno ambiente, criando novos negócios 

e engendrando, igualmente, uma original e não prevista procura por recursos na 

mesma fonte de financiamentos, ademais, uma procura crescente ao longo do tempo. 

Enfim, potencialize esse fenômeno considerando os investimentos realizados em 

todo o território goiano e imagine o resultado. (JORNAL OPÇÃO, p. 1) 

 

O relato anterior pode ser considerado uma dificuldade do planejamento do Governo 

estadual em lidar com as consequências da guerra fiscal e do processo da globalização que 

intensificou a procura de fontes públicas disponíveis, como o FCO, o BNDES e os incentivos 

fiscais do Fomentar/Produzir no território goiano.  

Em decorrência disso, as classes sociais mais atrativas e ricas economicamente em 

Goiás, quando visualizadas na questão regional, não apenas excluíram “áreas que ficam de 

fora do processo econômico, mas também as demais empresas são excluídas nas mesmas 

preferências” segundo Santos (1999, p. 121). Essa tendência predomina quase que 

homogeneamente no território goiano – selecionando as classes, os setores, os municípios e as 

regiões, com vistas a atender as exigências da política econômica global, afirma Arrais 

(2007). Como consequência, os recursos públicos do FCO estariam sendo utilizados para 

financiar “um modelo econômico” no território goiano “adverso ao interesse nacional”, que, 
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para Santos (1999, p. 90), atua no sentido de desconsiderar as populações locais goiana, 

agravando a situação da guerra fiscal goiana. 

Sobre isso, Pereira (2010), ao citar as convicções de Tânia Bacelar na criação da 

PNDR, cita o FCO, que, com outras fontes públicas, serviria para suprir as demandas da 

guerra fiscal instalada no Centro-Oeste. Todavia, essa parece não ser resolvida e, ao contrário 

do proposto pelas autoras, a guerra fiscal, do ponto de vista de crédito e, especificamente no 

caso do FCO, do planejamento, não significou uma racionalidade no direcionamento de 

recursos, antes se deixou (e deixa) esgotar em classes, que não seriam sua prioridade social.   

Em outras palavras, o diagnóstico aponta para grandes chances de as classes sociais 

mais ricas (incluindo os latifundiários), geralmente pertencentes ao setor agropecuário e 

circunscritas às regiões mais ricas (Sudoeste Goiano e Região Metropolitana de Goiânia), se 

deflagrarem em meio a um processo de atração de empreendimentos, captando 

excessivamente os recursos do FCO em decorrência do alargamento dos conceitos de porte. 

Isso impacta no alijamento do grupo dos “menores tomadores”, que geralmente tem mais 

dificuldade de acesso ao crédito.   

Neste sentido, é preciso lembrar Massey (2008), cujo argumento é o de que as 

políticas locais devem ser geridas globalmente e as políticas globais localmente, referindo-se 

à superação das interferências entre o local e o global. Esse parece ser o caso do FCO no 

território goiano, pois as bases de apoio local do Estado nacional e estadual terão de ser 

estrategicamente ampliadas em face das fortes pressões que surgem do grupo dos “maiores 

tomadores” na escala local das regiões mais desenvolvidas no território goiano.  

Em relação à evasão de financiamentos pelo impacto do FCO, Biason (2004, p. 87) 

afirma, em seu estudo no Nordeste, que houve uma relação positiva no que se refere à 

indicação de que os recursos do FNE provocaram uma “evasão de outros recursos, que 

passam a ser destinados a outros tipos de investimento”. No caso do território goiano, ficou 

claro que os poucos recursos do FCO não impactariam na evasão de outros tipos de 

investimento, pois à medida que eles fossem limitados os empresários e produtores teriam de 

buscar outras fontes de financiamento, como o Fomentar/Produzir e o BNDES, para 

garantirem seus empreendimentos.  

Nesse cenário de insegurança financeira, Borges (2007) questiona a atuação do estado, 

que, ao invés de financiar as infraestruturas básicas das regiões-alvo do desenvolvimento 

regional, apenas deixa de cobrar impostos (IR e IPI) do setor agroindustrial e financia 

empreendimentos industriais no território goiano. Essa atitude impacta negativamente na 
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arrecadação tributária, pesando na cobrança de impostos sobre os tomadores de outros setores 

e regiões, já que a lógica é que todas as regiões goianas, incluindo as menos desenvolvidas, 

financiem esses grandes empreendimentos do agronegócio. 

Nesse processo, os recursos públicos, que deveriam ser usados no financiamento de 

atividades econômicas em regiões menos desenvolvidas, são desperdiçados com alto prejuízo 

social, provocando o estrangulamento das contas públicas estaduais e federais e reforçando as 

disparidades fiscais entre as regiões e os atores sociais no território goiano. 

Em termos de planejamento e regionalização, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste 

é distribuído, desde 2007, por regiões (incluindo a organização das redes bancárias), além de 

ser objeto de um planejamento regional, como se verifica mais adiante.  

 

 

2.3 O PLANEJAMENTO REGIONAL DO FCO 

 

 

Paiva (2010), Quiante (2010) e Barbosa (2005), são estudiosos dos Fundos 

Constitucionais, e concordam que o problema das desigualdades no território brasileiro não 

reside somente na inexistência de direitos sociais, mas sim na dificuldade de a maioria ter 

acesso a eles. Esse parece ser o caso da distribuição de empréstimos do FCO no território 

goiano, onde o público-alvo não consegue ter acesso de forma equânime e distributiva. 

Esse planejamento não pode tangenciar a questão regional e nem utilizar suas técnicas 

e teorias, prejudicando a coletividade social, afirma Oliveira (2008). Para aprofundar-se nesse 

diagnóstico de desigualdade no planejamento, se faz necessário, inicialmente, analisar o 

planejamento da repartição dos recursos públicos do FCO: 

 

[...] 90% das unidades federativas do Centro-Oeste, repartidos no Distrito Federal 

(17,1%), Goiás (26,1%), Mato Grosso (26,1%) e Mato Grosso do Sul (20,7%). Essa 

divisão mudou com novo projeto de lei, no período de 2010-12, a distribuição dos 

90% passou a ser repartida em 19,0% (DF); 29,0% (GO), 29,0% (MT) e 23,0% 

(MS). (BRASIL, 2010, p. 85) 

 

É evidente, ainda, que as repartições propostas pelo planejamento demonstram 

posicionamentos distintos e, ao mesmo tempo, tendenciosos. O fato de Mato Grosso possuir 

um maior valor destinado para si abre a discussão para se pensar que essa unidade federativa 

seria um alvo relativamente importante, inclusive mais que Goiás, que possui mais 
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municípios, população e economia do ponto de vista intrarregional. Nessa escala, o objetivo 

do planejamento parece ser generalizado e, como consequência, a questão regional é 

tangenciada na escala intrarregional, impedindo de priorizar atores sociais desfavorecidos, ou, 

até mesmo, de visualizar os menores tomadores na escala entre unidades federativas. 

Em relação ao planejamento regional, é importante ressaltar, segundo Arrais (2007), 

que a razão de existir desigualdade regional e de o Estado reconhecê-la no planejamento, isso 

não significou uma estratégia estatal que se articulasse a fim de redistribuir equitativamente os 

recursos, mas, ao invés disso, os recursos federais e estaduais priorizaram a Região 

Metropolitana de Goiânia e o estado de Mato Grosso, especificamente no setor de 

infraestrutura, aponta. Assim, torna-se fácil constatar a prioridade e a seleção dos alvos, 

privilegiou o Mato Grosso. 

Ademais, é importante lembrar que o planejamento da repartição de recursos se 

propõe a aplicar setorialmente: 

 

[...] 10% do Fundo foram destinados aos programas oficiais de assentamento, 

colonização e reforma agrária, aprovados pelo INCRA
34

 e Banco da Terra
35

, 41% 

destinados prioritariamente ao atendimento preferencial aos micro e pequenos 

empresários e aos mini e pequenos produtores rurais e, por último, o total de 49% é 

destinado aos médios e grandes tomadores no Centro-Oeste. (BRASIL, 2010, p. 85) 

 

Diante do exposto, é possível identificar que há uma alta prioridade dada aos médios e 

grandes tomadores em face das classes de trabalhadores desfavorecidos presentes nas regiões 

mais pobres e dos assentados da reforma agrária. No caso dos 10% de apoio à política de 

reforma agrária, fica evidente a falta de preocupação com a questão agrária (mais bem 

exemplificada no último capítulo). 

Ainda, a generalização da repartição oficial de recursos no planejamento do FCO dá 

margens para que possam ocorrer interpretações distantes do objetivo de combater as 

desigualdades regionais, como é o caso dos tomadores de médio porte, alocados na mesma 

partição de recursos dos grandes tomadores. Desse modo, os médios tomadores ficariam 

prejudicados na captação de recursos, pois, historicamente, os grandes tomadores absorvem 

mais recursos.  

Essa discussão vai contra a proposta inicial do FCO, que garantiria,  

 

                                                 
34 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
35 

Fundo de Terras e Reforma Agrária. 
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[...] de forma contínua, a possibilidade de financiamento das atividades produtivas 

nas regiões-alvo, independentemente do ciclo político e das condições econômicas 

do País, embora os recursos disponíveis variem diretamente de acordo com o ritmo 

de crescimento da economia em função da sua origem. Tais recursos, ainda que 

insuficientes para mudar as estruturas produtivas regionais e reverter à condição de 

iniquidade, mobilizam um montante para investimentos. (MACEDO e MATOS, 

2008, p. 6) 
 

A partir disso, o montante de recursos é relevante por sua proposta de atuação, mas é 

insuficiente em termos financeiros para impactar economicamente nos problemas das regiões-

alvo do território goiano – como analisado anteriormente – e tampouco é capaz de amparar, 

de forma isolada, de sustentar a política nacional de desenvolvimento regional (PNDR), 

embora seja um dos mecanismos disponíveis para atuação no desenvolvimento das regiões. 

Neste sentido, torna-se importante compreender brevemente a relação do FCO com a 

recente PNDR e, ainda, averiguar um pouco do contexto de criação dessa última política. A 

histórica começa em 2003, quando o Governo Lula adia a decisão da criação da PNDR, pois 

não havia mobilização política entre os partidos políticos (PMDB
36

, PSB
37

, PT) e as 

instituições federais (MI e União), afirma Pereira (2010). Em 2007, segundo a autora, pareceu 

oportuno ao PT e, principalmente, ao PMDB, dar visibilidade a essa política, considerando 

também que já estava sendo utilizada a PNDR como um dos slogans políticos do Governo 

Federal. 

Com a sanção do projeto político foi instituída a PNDR, definida no Decreto 

6.027/2007 como espaços prioritários para a PNDR na aplicação dos Fundos Constitucionais 

de Financiamento, com vistas a superar a criação do Ministério da Integração e dos antigos 

programas regionais, na intenção de desviar-se de dar crédito ao legado do PMDB e, 

respectivamente, ao do Governo FHC, que já havia terminado, segundo Pereira (2010). Para a 

autora, as já criadas treze mesorregiões diferenciadas do Governo FHC, bem como outras 

regiões prioritárias criadas e vinculadas a projetos ligados ao legado do PMDB, foram sendo 

incorporadas aos Fundos Constitucionais das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. 

Em 2007, foi inserida a tipologia da PNDR nas alocações de empréstimos do FCO, 

mudança bastante significativa porque, para Bringel (2012, p. 114), “o Estado brasileiro, 

através do Governo Lula, se afiliou fundamentalmente a abordagem sistêmica de 

regionalização”. A inserção da PNDR representou, do ponto de vista territorial, um novo 

conceito de distribuição de empréstimos para os três fundos constitucionais. Nesse viés, 

                                                 
36 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

37 Partido Social Brasileiro. 
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Pereira (2010) argumenta que o Estado até então mantinha seu foco em um espaço 

inexistente, baseado em estatísticas antigas que norteavam as políticas para espaços presentes. 

Essa abordagem sistêmica quebra a lógica de distribuição de recursos na macrorregião, 

pois trabalha em escala na microrregião e propõe vincular a alocação dos empréstimos aos 

diferentes estágios de desenvolvimento. Assim, as microrregiões seriam classificadas como 

deterioráveis, estáveis ou dinâmicas, uma vez que as mais necessitadas supostamente teriam 

que ter alta prioridade para receber mais empréstimos.  

 

Evidentemente, se existem regiões dinâmicas nas quais os processos mudam o 

caráter básico da região, ou seja, o caráter permanente é o mesmo em alguns 

aspectos, mas diferente em outros. Há regiões com certa estabilidade, onde 

predomina um “steady state”, uma vez que os processos e o feedback preservam a 

natureza constante do output. Há também regiões onde domina a entropia, e somente 

processos pequenos fornecem um fluxo mínimo. E finalmente, há regiões 

“morrendo”, onde toda atividade diminui e o processo principal é uma 

deteriorização da população e dos elementos da paisagem. (BEZZI, 2004, p. 133) 
 

Neste sentido, Bringel (2007) citando Bezzi (2004), faz uma precisa reflexão, onde é 

entender que: 

 

[...] a abordagem sistêmica no processo de regionalização encontramos uma 

distinção entre input interno e externo: o interno origina-se no próprio sistema, o 

externo vem de fora. Destaca duas possibilidades de  input externo – uma baseada 

em uma fonte permanente, regular, fornecida pelo sistema por sua situação 

geográfica e política, que se denomina  input nacional; e uma segunda, consistindo 

de fontes irregulares, não controladas, distantes, que se denomina de input global. 

Assim, o input nacional é a soma de influências que afetam a região como parte de 

um Estado ou uma nação: intervenções por instituições nacionais ou públicas, pela 

legislação, pelo planejamento nacional, por projetos em desenvolvimento, por ajuda 

governamental; ou limitações, pelos fluxos de informação ou pelo capital sendo a 

região um subsistema do Estado. Como input global entende-se aquilo que não 

sendo de origem nacional trás influências ou alterações a região, ou seja, demandas 

do mercado mundial, inovações tecnológicas, culturais e científicas, investidores, 

troca de conhecimento na ciência e na educação, ajuda estrangeira, etc. O input 

interno é composto das qualidades ambientais, demográficas, culturais, econômicas 

e políticas da população da região. Tais qualidades são influenciadas pelos inputs 

nacionais e globais (BRIGEL, 2007, p. 113).  

 

Partindo deste entendimento, a região é construída das relações entre input interno 

e externo, uma vez que os recortes regionais devem considerar essas relações, porque são elas 

que formam os diferentes graus de desenvolvimento (deterioráveis, estáveis ou/e dinâmicas).  

Na criação da tipologia da PNDR, são categorizados na abordagem sistêmica de 

regionalização 466 municípios do Centro-Oeste. No documento de Brasil (2009), observa-se 

que a tipologia é resultado da junção de variáveis de rendimento domiciliar combinadas com 
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o crescimento do PIB per capita, que tem por objetivo medir o dinamismo econômico. Alia-

se a esse cálculo de variáveis como local de residência e nível de educação para formar a 

tipologia. Os dados são oriundos das avaliações de PIB municipais, realizadas pelo IPEA, e 

dos censos demográficos de 1991 e 2000, disponíveis no IBGE, colhidos por município e 

posteriormente agrupados em microrregiões. 

Agora, far-se-á um pequeno exercício, com vistas a compreender o cruzamento dessas 

variáveis que formam a tipologia. Segundo o documento de Brasil (2009), o Ministério da 

Integração Nacional adota uma metodologia que agrupa níveis altos de rendimento domiciliar 

para classificar os grupos das microrregiões de Alta Renda; os níveis médio-baixo de 

rendimentos domiciliares, atrelados a um crescimento econômico dinâmico, classificam as 

microrregiões como Dinâmica; os níveis de rendimento domiciliar médio, atrelados ao baixo 

crescimento econômico Dinâmico, classificam as microrregiões como Estagnada; e, por 

último, os níveis de rendimento domiciliar e baixo crescimento econômico dinâmico 

classificam as microrregiões como Baixa Renda. Em Goiás, o documento não classifica 

regiões de Baixa Renda, que devem ser vistas como regiões de prioridade.  

Sobre isso, Bringel (2012) argumenta que a classificação das regiões se deu pelo fato 

de que quase todas as regiões – Sul, Sudeste e Centro-Oeste – possuem um alto rendimento 

domiciliar, o que pressupôs que as demais regiões do território brasileiro pudessem assim ser 

classificadas por este mesmo critério, utilizando o rendimento domiciliar. No que se refere à 

utilização da urbanização no documento de Brasil (2009), o autor ressalta que ele é usado: 

 

[...] como um indicador de desenvolvimento. Maior grau, maior desenvolvimento. 

Esta uma afirmação impregnada de ideologia desenvolvimentista opondo a cidade, 

moderna, e o campo, atrasado. Essa dicotomia nunca contribui para o entendimento 

qualificado do espaço brasileiro. (BRINGEL, 2012, p. 117) 

 

Em termos espaciais, dos 466 municípios existentes na macrorregião Centro-Oeste, 

apenas 185 municípios (39,7% do total) são microrregiões classificadas como Estagnadas, 

133 municípios (28,5% do total) são microrregiões Dinâmicas e 148 municípios (31,8% do 

total) são Alta Renda. Isso mostra que a maioria dos municípios do Centro-Oeste é 

classificada como Estagnada e, inversamente, o território goiano possui mais municípios 

classificados como Alta Renda, localizados no Centro-Sul Goiano, como apresentam ambas 

as partes (A/B) da figura 2.7: 
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Figura 2.7 - (A) Áreas prioritárias no Centro-Oeste versus (B) áreas prioritárias nas regiões de planejamento do 

estado de Goiás. 

Notas: Informações organizadas pelo Autor
38

.  

 

Segundo Oliveria (2008), a regionalização desses subespaços garantiria a redefinição 

de novos focos de políticas públicas, incluindo regiões menos desenvolvidas entre as 

macrorregiões e também entre os estados, ecossistemas e municípios.  

Em 2007, esses diferentes graus de desenvolvimento e a proposta de 

regionalização sistêmica no documento de Brasil (2009) foram vinculados às classificações de 

portes, garantindo, teoricamente, que os empréstimos fossem ordenados, a fim de atingir um 

espaço sob o foco de uma classe específica de trabalhadores. Ao prosseguir a análise, 

observou-se que à tipologia da PNDR e à classificação de portes, são previstas pelo 

planejamento estatal/bancário do FCO:  

 

O grande porte pode financiar até 70% de sua atividade, médio porte até 85% de sua 

atividade, o mini/micro/pequeno recebe até 100% de sua atividade em qualquer 

microrregião segundo a tipologia da PNDR. Na estagnada/dinâmica, o grande porte 

pode financiar até 80% de sua atividade, médio porte até 90% de sua atividade, o 

                                                 
38 Informações encontradas no documento Brasil (2010) para elaboração da figura 7.  
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mini/micro/pequeno até 100% de sua atividade em qualquer microrregião. 

(BRASIL, 2010, p. 80) 

 

Essas diretrizes fazem parte do conceito de planejamento territorial e, no caso do FCO, 

se referem à prioridade de empréstimos com boas condições para as classes menos 

favorecidas, localizadas em espaços pré-determinados pela PNDR, que, embora tenha um viés 

desenvolvimentista como explicado anteriormente, inovam no sentido de reconhecer 

sistemicamente que há regiões-alvo (mais ricas) que possuem menos prioridade entre as 

classes a serem beneficiadas.  

Nessa análise, o território goiano aparece como um grande alvo entre as áreas 

prioritárias da PNDR, pois, dos 246 municípios goianos, 76 deles fazem parte da mesorregião 

de Águas Emendadas
39

, dezenove do Entorno do Distrito da mesorregião “RIDE
40

”, e 133 

municípios goianos são classificados como Estagnados/Dinâmicos pela tipologia da PNDR. 

Das cinco áreas prioritárias existentes no planejamento do FCO, as três principais ficam 

predominantemente no território goiano, entre as quais a Mesorregião de Águas Emendadas, a 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e o Entorno (RIDE) e as 

microrregiões da tipologia da PNDR (Baixa Renda, Estagnada, Dinâmica e Alta Renda).  

A tipologia aparenta ser coerente à questão regional na escala inter-regional (entre as 

unidades federativas) do Centro-Oeste. Na escala intrarregional o território goiano ainda 

possui 126 municípios classificados como “Alta Renda”, 91 municípios classificados como 

“Estagnada” e 42 municípios como “Dinâmica”, indicando uma realidade espacial bastante 

diversificada.    

Ressalta-se, de certo ângulo, que a porção Centro-Sul do território goiano é um alvo de 

terceira prioridade na Tipologia/Classificação de portes, algo teoricamente positivo, se a 

região estimulasse a captação de recursos do FCO. Na análise geográfica, observou-se que há 

distorções geradas na análise inter-regional, decorrentes da tomada de dados (ou informações) 

agregadamente na escala macroeconômica. Isso dificulta a identificação das classes/alvos 

mais desfavorecidos socialmente e que, teoricamente, deveriam ser priorizados pelo 

planejamento estatal/bancário. 

                                                 
39 

De acordo com Brasil (2010), a mesorregião Águas Emendadas é um das áreas prioritárias da PNDR, que 

objetiva proteger um ecossistema, localizado do norte ao centro metropolitano de Goiás, mas voltado ao leste, na 

divisa da Bahia e de Minas Gerais.  
40

 Segundo Brasil (2010), “Ride do DF” é uma das áreas prioritárias da PNDR e se situa nas áreas 

metropolitanas do Brasil, caracterizando-se por serem dotadas de grande pobreza e desigualdade. 
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Outra observação bastante importante é que não há regiões classificadas como Baixa 

Renda no Centro-Oeste. Isso, de certo ângulo, é uma contradição quando se analisam os 

baixos indicadores sociais do Nordeste Goiano, como o IDH-M entre 0,584 a 0,713, 

semelhante ao do Semiárido Nordestino, área de atuação do FNE, classificada como baixa 

renda. Nesse sentido, nota-se que as variáveis do rendimento domiciliar e do crescimento 

econômico têm um peso maior sobre as demais variáveis, o que homogeneiza a tipologia da 

PNDR, deixando passar muitos problemas estruturais que deveriam ser alvo do FCO, como a 

agricultura familiar, segundo Graziano da Silva (1999), que continua a ser um dos maiores 

entraves para a questão regional das três macrorregiões menos desenvolvidas do território 

brasileiro. 

No documento Brasil (2009), não ficam explícitas as áreas e as classes que deveriam 

ser prioritárias nas áreas interioranas, a exemplo do Nordeste Goiano, que possui uma 

prioridade de Dinâmica e, por sua vez, é detentor dos menores IDH municipais entre baixo 

(0,584) e alto (0,713) e índice de Gini entre 0,46 e 0,66, com exceção de Buritinópolis (0,78). 

Ambos os índices possuem valores com intervalo de desigualdade mediano, o que indica a 

região deveria ser alvo prioritário.  

Outra constatação é que a tipologia da PNDR acoplada à classificação de portes 

cumpre, em parte, as diretrizes da legislação do FCO que objetivam combater as 

desigualdades regionais. Todavia, pela falta de rigidez na ampliação dos conceitos de porte 

(como explicado no item anterior), pela generalização e, consequentemente, pela 

homogeneidade de variáveis que objetivam medir mais o crescimento econômico (e não o 

desenvolvimento social) na identificação tipológica dos alvos que supostamente deveriam ser 

atingidos, acaba por impactar na percepção dos alvos que deveriam ser priorizados. 

É possível reunir características do perfil do tomador a ser priorizado no território 

goiano. Teoricamente, os beneficiários prioritários devem ter como características: a) 

residirem longe das agências bancárias e terem dificuldade de acesso à malha viária, 

geralmente são produtores em pequenas propriedades rurais que não estão integrados a 

associações ou cooperativas; b) assentados que não possuem crédito oferecido para sua classe; 

c) pequenos empresários urbanos que não têm condições de reformar ou construir uma 

infraestrutura para ampliar seus negócios; e, principalmente, d) autônomos informais não 

reconhecidos pelo mercado de trabalho.  

Ao se considerar esse perfil como uma classe social é evidente que, em termos 

populacionais, estima-se que sejam mais populosos que a classe de produtores e empresários 
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de grande porte. Isso significa, do ponto de vista estratégico, que mais compensa socialmente 

investir em regiões mais pobres do Centro-Oeste, pois além de distribuírem a renda, como diz 

Oliveira (2005), são eles a classe que mais cresce economicamente, principalmente em áreas 

interioranas e periféricas de desenvolvimento. 

Diante das análises empreendidas, é possível afirmar que o planejamento 

estatal/bancário possui incoerências teórico-metodológicas. A primeira delas se refere às 

diretrizes que orientam as unidades federativas a repartirem os recursos do FCO, dando 

prioridade aos médios e grandes tomadores, do ponto de vista inter-regional e setorial, 

contraria a proposta de planejamento territorial.  

Paralelamente, a tipologia da PNDR, com o seu viés desenvolvimentista de urbanizar 

como sinônimo de modernidade, juntamente com sua regionalização sistêmica, fornece 

orientações mais próximas ao desenvolvimento regional em relação às propostas atuais de 

planejamento regional, mas generaliza aspectos básicos, como a necessidade de priorizar 

áreas como o Nordeste Goiano, que possui os menores IDH’s municipais do território goiano.  

Do ponto de vista metodológico, essa falha de reconhecimento de áreas prioritárias 

acontece porque a tipologia é resultado das variáveis que medem o crescimento econômico e 

o rendimento domiciliar das regiões, de modo a hegemonizar as variáveis como o IDH e que 

possuem uma noção de desenvolvimento mais próxima da realidade social, tangenciando a 

questão regional. Alia-se a isso o alargamento dos conceitos de portes e ter-se-á o efeito 

contrário: a incapacidade do planejamento, em toda sua especificidade, para neutralizar da 

forte demanda que parte das microrregiões consideradas de Alta Renda do território goiano, 

onde se localiza a Região Metropolitana de Goiânia, Sudoeste Goiano, Sudeste Goiano e a 

porção do Sudeste Goiano (veja nos dados no próximo capitulo).   

Nesse sentido, verifica-se que a tipologia da PNDR, juntamente com a classificação 

dos portes e a repartição oficial dos recursos do FCO, deveria ser funcional na prática, mas se 

considerarmos as análises procedidas, o planejamento estatal/bancário esteve em total 

descompasso com o sentido real de desenvolvimento regional.  

Assim, a espacialização do fenômeno das desigualdades regionais, não deve ser 

apenas pensada só a partir da técnica do planejamento ou pela vantagem da localização 

geográfica estratégica. Mas a considerar a forma e processo desses espaços que possuem uma 

diversidade de situações que tornam muito dificultoso, classificá-las como forma de 

planejamento. Neste sentido, Santos e Silveira (2001), tiveram essa consciência, na qual nos 

pautamos: 
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A noção de desigualdade territorial persiste nas condições atuais. Todavia, produzir 

uma tipologia de tais diferenciações é, hoje, muito mais difícil do que nos períodos 

históricos precedentes. As desigualdades territoriais do presente têm como 

fundamento um número de variáveis bem mais vasto, cuja combinação produz uma 

enorme gama de situações de difícil classificação (SANTOS; SILVEIRA, 2001, p. 

259). 

 

Diante do exposto, é interessante analisar como a distribuição de empréstimos, 

considerando a proposta inicial de planejamento, no próximo capítulo.  

 



CAPÍTULO 3 – O FCO COMO INSTRUMENTO DE CAPITALIZAÇÃO NO 

TERRITÓRIO GOIANO 

 

 

A análise estatística propõe-se a compreender a distribuição dos empréstimos na 

capitalização do território goiano. Para isso, os dados foram expostos a fim de representar o 

tempo (evolução dos empréstimos no período de 2008-2012), o espaço (diferenciação dos 

municípios e das regiões alvos dos investimentos, em grau de prioridade), as linhas de 

financiamento (diferenciação dos setores econômicos que atingem um específico público-

alvo) e os públicos-alvo (diferenciação de classes/público-alvo por valor médio por operação 

– VMO).  Do ponto de vista metodológico, a linha de financiamento basicamente define o 

setor econômico, a classificação de portes define o tipo de classe a ser alvo e, por último, a 

tipologia define espaços que deveriam ser privilegiados. Na análise geográfica, optou-se por 

uma linguagem problematizadora e não excessivamente descritiva ou abstrata, garantindo o 

exercício da percepção da relação das variáveis com a realidade local.  

Mas, para que se prossiga no entendimento de como foi desenvolvida a análise, faz-se 

necessário compreender as linhas de financiamento e a área de estudo. Inicialmente, Graziano 

da Silva (1999) argumenta que o objetivo da política adotada precisa ser analisado, 

considerando-se que essa política dirige-se a uma classe que tem determinada configuração 

social.  Foram selecionadas sete linhas de financiamento entre as 22 linhas que compõem o 

FCO no contexto bancário. Nesse agrupamento, três dessas linhas destinam-se à categoria 

rural e outras quatro direcionam-se à categoria urbana (ou empresarial), como apresenta o 

cálculo abaixo.  
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Quadro 3.1 – Tipos (ou grupo) de recursos
41

, segundo às linhas de financiamento e o objetivo. 

TIPO (OU GRUPO) DE RECURSOS LINHAS DE FINANCIAMENTO E O OBJETIVO 

Recursos rurais 

Linha “PRONAF”: soma de grupos dos PRONAFs 

(“A/C”, “B”“B”, “C”, “D”, “E” e outros), com objetivo 

de financiar as atividades agropecuárias e não 

agropecuárias dos agricultores familiares.  Cada grupo 

tem próprios juros, benefícios e limites financiáveis que 

mudam a cada ano. 

Linha “PRONAF-RA”: voltada a agricultores familiares 

assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária 

ou beneficiários do Programa de Crédito Fundiário do 

Governo Federal. 

Linha “Desenvolvimento Rural”: programa de 

desenvolvimento rural voltado para atividades que 

beneficiam produtores rurais, incluindo cooperativas de 

produção e associações. 

Recursos urbanos (ou empresariais) 

Linha “Infraestrutura Econômica”: refere-se ao fomento 

da Infraestrutura Econômica, voltado às empresas 

privadas, público-privadas e públicas que não  

 tenham dependência financeira direta do Poder Público. 

Linha “Desenvolvimento Industrial”: financia as 

atividades de desenvolvimento industrial para empresas 

voltadas para a atividade produtiva nos setores industrial, 

agroindustrial e mineral. 

Linha “Turismo Regional”: concede empréstimos a 

atividades de turismo regional, financiando empresas que 

estejam ligadas a serviços turísticos remunerados e 

exerçam atividades econômicas na cadeia produtiva do 

turismo. 

Linha “Comercial e Serviços”: apoia financeiramente o 

setor de comércios e serviços, financiando empresas que 

tenham atividades nesta área. 
Notas: Informações organizadas pelo autor.  

Fonte: Programação do FCO (2012) 

 

No quadro 3.1, os recursos rurais atingem especificamente as pequenas, médias e 

grandes propriedades rurais, bem como associações, cooperativas e assentamentos rurais. 

Nesse grupo, os recursos rurais financiam desde cultivo de grãos, hortas comunitárias, 

artesanatos, produção de doces, culturas de grãos, transformações de matérias-primas locais 

até a produção de artesanatos. 

No documento da programação do FCO (2012), observou-se que as linhas Pronaf e 

Pronaf-RA são enquadrados pelo Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que possui uma 

classificação de portes (mini, pequeno e pequeno-médio), com critérios evolutivamente 

                                                 
41

 Dois grupos que foram divididos pelas semelhanças em relação às classificações dos portes, ao setor que 

foram correspondentes e aos objetivos explícitos nas programações. 
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ampliados (veja no capítulo anterior). Nesse grupo, cabe destacar que os recursos que se 

direcionam ao Pronaf são correspondentes aos principais subgrupos Pronaf’s (“A/C”, “B”, 

“C”, “D”, “E”). Essas linhas são aquelas que mais atendem aos menores tomadores, pois são 

estratégicas no financiamento de postos de trabalho no campo, isso geraria teoricamente 

emprego e renda para a população rural e urbana, contrapondo-se à desigualdade.  

No caso da Linha Desenvolvimento Rural, não foi possível separar as contratrações 

que se dirigiam a classificação dos grandes, médios e pequenos portes dos tomadores.  Fato 

salientado por Paiva (2008) que faz uma análise de uma linha semelhante com o mesmo 

objetivo da linha Desenvolvimento Rural e define como os maiores captadores desta as 

grandes empresas e maiores propriedades rurais do setor agropecuário. Isso leva à percepção 

de que as captações dessa linha tem como objetivo o financiamento das grandes propriedades 

rurais goianas.  

Os recursos empresariais (ou urbanos) são destinados ao fomento de atividades 

secundárias e terciárias especificamente no que se refere ao financiamento de empresas 

industriais, turísticas, comerciais e de serviços. Nesse grupo, a linha Desenvolvimento 

Industrial geralmente financia bens e serviços relativos à modernização de empreendimentos 

na área de minérios e da agroindústria. A linha Turismo Regional concede empréstimos a 

restaurantes, bares, hotéis, acampamentos turísticos e similares. Por último, a linha Comercial 

e de Serviços apoia o financiamento das lanchonetes, supermercados, lojas, bancas de revista 

e demais estabelecimentos comerciais e de serviço.  

A área de estudo é o territorio goiano. Goiás, em suas 10 regiões de planejamento da 

secretaria de estado de gestão e planejamento (SEGPLAN
42

) (Região Metropolitana de 

Goiânia, Centro Goiano, Norte Goiano, Nordeste Goiano, Entorno do Distrito Federal, 

Sudeste Goiano, Sul Goiano, Sudoeste Goiano, Oeste Goiano e Noroeste Goiano), é a escala a 

ser analisada. Nesse sentido, é importante lembrar que o território é fruto de muitas 

                                                 
42

 De acordo com a SEGPLAN (2010, p. 25), “a Região do Entorno do Distrito Federal foi definida conforme 

estabelecido na Lei de criação da Ride: Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno – Lei 

Complementar (Constituição Federal) nº 94, de 19 de fevereiro de 1998. As regiões do Norte Goiano e do 

Nordeste Goiano, constantes no primeiro PPA (2000-2003), foram delimitadas em função de sua homogeneidade 

em termos de condições socioeconômicas e espaciais e como estratégia de planejamento para investimentos 

governamentais tendo em vista minimizar os desequilíbrios regionais. A Região Metropolitana de Goiânia é a 

definida pela Lei Complementar Estadual nº 27 de dezembro de 1999 e alterações posteriores. A GRANDE 

GOIÂNIA compreende doze municípios e sua Região de Desenvolvimento Integrado é composta por mais oito 

municípios. As outras seis regiões foram definidas tendo como critério os principais eixos rodoviários do Estado. 

Todos os municípios cujas sedes utilizam o mesmo eixo rodoviário para o deslocamento à Capital do Estado 

foram considerados pertencentes a uma mesma região de planejamento”. 
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regionalizações e vale ressaltar que a região de planejamento, como recorte regional, 

apresenta intenções puramente metodológicas.  

Na segunda etapa da análise estatística, os dados municipais
43

 que se referem ao FCO 

foram encontrados em duas instituições: o Ministério da Integração Nacional, que organizou 

os dados no período de 2008 a 2009 em relatórios, e o CDE/FCO de Goiás, que organizou os 

dados no período entre 2010 a 2012 em planilhas. Ambos os Relatórios e planilhas foram 

produzidos primariamente pelo Banco do Brasil. 

Em seguida, os dados municipais foram reorganizados e agrupados na presente 

pesquisa por regiões de planejamento, o que possibilitou compreender a regionalização dos 

investimentos, do ponto de vista intrarregional, em todo o território goiano. Essa análise 

pautou-se na comparação espacial da evolução dos investimentos em 2008, 2010 e 2012 por 

mapa s.  

Na terceira etapa, discutiram-se cinco regiões de planejamento (Centro Goiano, 

Sudoeste Goiano, Região do Entorno do DF, Oeste Goiano e Norte Goiano) que representam 

a diversidade territorial goiana. Em cada região, a análise foi organizada pautada na reunião 

de dois grupos. O primeiro grupo foi selecionado entre os municípios que compunha a região, 

separando os cinco municípios com maiores captações totais, em ordem crescente, do maior 

para o menor valor. O segundo grupo é resultado da separação de dez municípios de menor 

valor do IDH da região, organizados em ordem crescente.  

O primeiro grupo foi comparado, de diferentes formas, inicialmente os comparamos 

com perfil socioeconômico da região, o que incluiu reunir e cruzar as captações de recursos 

do FCO dos municípios observados, com a tipologia da PNDR44, IDH-M45, a densidade 

                                                 
43 

No processo de coleta de dados, algumas observações foram feitas e precisam ser colocadas aqui. Nos 

relatórios de gestão do Fundo de 2008, não aparecem os municípios de Água Fria de Goiás, Cabeceiras, Cidade 

Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Mimoso e Vila Boa. No Relatório de 2008, os municípios 

de Quirinópolis e Rio Verde estão com dois valores diferentes para a linha Desenvolvimento Rural. Ao revisar 

os relatórios de gestão do Fundo de 2009, percebeu-se que o relatório de 2009 não está totalmente em ordem 

alfabética. O município de Aragoiânia consta com dois valores para Programa Rural. Goiânia está com dois 

valores para a linha Comercial e Serviços e Desenvolvimento Rural.  No relatório do MI, Formosa e Abadiânia 

não faziam parte da lista de municípios goianos, mas do Distrito Federal. Assim, foram utilizados os dados 

mesmo constando erroneamente que era um município do DF. Formosa aparece com dois valores para a linha 

Comercial e Serviços. Morrinho está com dois valores para Desenvolvimento Rural e Varjão apresenta dois 

valores para Desenvolvimento Rural. Ao analisar os relatórios de gestão do FCO no ano de 2012, o município de 

Senador Canedo apresentou desproporcionalidade nos valores para linha Comercial e Serviços. 
44 

A tipologia da PNDR foi discutida no capítulo anterior e diz respeito a graus de desenvolvimento, 

classificando os municípios como Alta Renda, Dinâmicos ou Estagnados. As informações, no que se refere à 

tipologia da PNDR, foram fornecidas diretamente pelo Ministério da Integração Nacional. 
45

 O IDH-M possibilita uma melhor definição de desenvolvimento social por município, sendo que acima de 

0,700 é considerado Alto e menos de 0,599 é considerado Baixo. O índice de desenvolvimento humano (IDH) é 

resultado da combinação de variáveis do acesso ao conhecimento, padrão de vida e da vida longa e saudável, isto 
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demográfica

46
, número de agências do Banco do Brasil

47 
e a capacidade de famílias nos 

assentamentos
48

.  

Em cada uma das regiões, foi criado um gráfico com duas partes dialeticamente 

relacionadas, a primeira, geralmente localizada do lado esquerdo se refere especificamente os 

5 municípios com maiores aplicações totais das linhas do FCO no Centro-Goiano acumulados 

entre 2008 à 2012, a segunda, do lado direto, se refere especificamente a performance das 7 

linhas do FCO no Centro Goiano, intercalados por ano de 2008 à 2012. Essa construção nos 

permite compreender se as captações gerais dos municípios nas 7 linhas observadas são as 

mesmas do grupo dos 5 municípios com maiores aplicações.  

No segundo momento, analisamos a relação que havia entre o grau das captações de 

recursos do FCO dos municípios observados com a quantidade de operações bancárias. Com 

vistas a utilizar uma medida de comparação entre municípios, criou-se o Valor Médio por 

Operação (VMO), que é obtido através da divisão do valor contratado (VC
49

) pela quantidade 

de Operações (OP
50

), ou seja, (VC/OP = VMO). Como exemplo, um município imaginário 

realizou dezessete financiamentos (OP) e o valor contratado desses financiamentos foi de R$ 

200.000,00 (VC). O cálculo do VMO se faz dividindo R$ 200.000,00 (VC) pelos dezessete 

financiamentos (OP), resultando na média de R$ 11764,70 por operação. Biason (2004) 

afirma que “O valor médio por operação é obtido pela divisão do valor total contratado pelo 

                                                                                                                                                         
é, respectivamente, os conceitos estatísticos de educação, renda e longevidade reunidos num só indicador de 

desenvolvimento. Na interpretação do IDH, utiliza-se como critério a ordem dos maiores valores para os 

menores: acima de 0,800 - Muito Alto, de 0,700 a 0,799 – Alto, de 0,600 a 0,699 - Médio, de 0,500 a 0,599 - 

Baixo, 0 a 0,500 - Muito Baixo. O IDH foi reunido para escala municipal no Instituto Mario Borges (IMB). 
46

 A densidade demográfica é utilizada para identificar os municípios mais populosos e com maior grau de 

ocupação no estado de Goiás, usando a medida por hab/km². A densidade demográfica foi reunida pelo Instituto 

Mario Borges (IMB) para o ano de 2010.  
47 

A quantidade de agências do Banco do Brasil por município é observada a fim de verificar se a ausência de 

agências no município ou a dificuldade de acesso a estas pode contribuir para que os menores tomadores deixem 

de requerer financiamento. Essa variável foi conseguida no Banco Central do Brasil (Bacen)  para o ano de 2012 

pelo e-SIC, serviço de informação ao cidadão. 
48

 É um indicador numérico da quantidade de famílias que podem caber nos assentamentos rurais goianos. A 

quantidade de assentamentos é relativa à capacidade de assentar famílias nos assentamentos. Não é preciso o 

dado que trata quantidade de assentamentos, uma vez que deduzimos a existência deste a partir da capacidade de 

assentar famílias. Neste sentido, considerou-se que os municípios que possuem capacidade para assentar famílias 

probabilisticamente são os únicos que possuem assentamentos, ou ao contrário, se possui assentamentos deve 

haver alguma capacidade para assentar famílias. Esse dado permite compreender a distribuição de recursos da 

linha Pronaf-RA em municípios que possuem capacidade para assentar famílias sem-terra. Essa variável foi 

buscada para correlacionar com a linha de financiamento “Pronaf-RA”, voltada aos assentados da agricultura 

familiar e foi fornecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) através do e-SIC, 

serviço de informação ao cidadão. 
49

 Os valores contratados, contratações e aplicações (VC) são dados em reais que representam as aplicações 

emprestadas aos tomadores nos bancos operadores.  
50

 As operações (OP) indicam a quantidade de empréstimos concedidos aos tomadores e, consequentemente, 

operacionalizados pelos bancos. 
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número de operações realizadas. Esse autor a utiliza com o objetivo de se observar quanto se 

concede de crédito, em média, para cada empreendimento
51

”. 

No terceiro momento da análise, analisamos as captações dos recursos do FCO que se 

refere ao grupo dos dez municípios de menor valor do IDH da região, e o comparamos com os 

indicadores sociais (a tipologia da PNDR52, IDH-M53, a densidade demográfica
54

, número de 

agências do Banco do Brasil
55 

e a capacidade de famílias nos assentamentos
56

). O que, entre 

outros fatores, nos permitiu diagnosticar principalmente se os recursos das linhas do Pronaf e 

Pronaf-RA estariam sendo bem aproveitados espacialmente. Em seguida, foi realizada uma 

comparação entre as partes (A/B) dos mapas das 5 regiões de planejamento, com intuito de 

observar se a distribuição de empréstimos foi destinada (ou não), com prioridade espacial, aos 

municípios menos desenvolvidos (com menos IDH’s municipais). 

Vale comentar que os indicadores utilizados auxiliam a compreensão do padrão de 

distribuição regional dos empréstimos para os municípios na captação dos recursos. A reunião 

de todas essas variáveis justifica-se porque, mesmo com diferentes temporalidades entre 

2006-2012, há uma relação bastante lógica com a análise e o objetivo de cada uma das 

análises permite considerá-las conjuntamente. 

 

 

                                                 
51

 É interessante salientar que o VMO apresenta o mesmo problema do PIB per capita, quanto maior o PIB per 

capita, maior pode ser a discrepância de valores, isto é, a distância econômica se houver concentração de renda. 

Por isso, compreende-se que a análise carece de ser aprofundada em outro estudo que considere microdados 

sobre todos os empreendimentos nos municípios e com a especificidade da classificação dos portes do FCO. 
52 

A tipologia da PNDR foi discutida no capítulo anterior e diz respeito a graus de desenvolvimento, 

classificando os municípios como Alta Renda, Dinâmicos ou Estagnados. As informações, no que se refere à 

tipologia da PNDR, foram fornecidas diretamente pelo Ministério da Integração Nacional. 
53

 O IDH-M possibilita uma melhor definição de desenvolvimento social por município, sendo que acima de 

0,700 é considerado Alto e menos de 0,599 é considerado Baixo. O índice de desenvolvimento humano (IDH) é 

resultado da combinação de variáveis do acesso ao conhecimento, padrão de vida e da vida longa e saudável, isto 

é, respectivamente, os conceitos estatísticos de educação, renda e longevidade reunidos num só indicador de 

desenvolvimento. Na interpretação do IDH, utiliza-se como critério a ordem dos maiores valores para os 

menores: acima de 0,800 - Muito Alto, de 0,700 a 0,799 – Alto, de 0,600 a 0,699 - Médio, de 0,500 a 0,599 - 

Baixo, 0 a 0,500 - Muito Baixo. O IDH foi reunido para escala municipal no Instituto Mario Borges (IMB). 
54

 A densidade demográfica é utilizada para identificar os municípios mais populosos e com maior grau de 

ocupação no estado de Goiás, usando a medida por hab/km². A densidade demográfica foi reunida pelo Instituto 

Mario Borges (IMB) para o ano de 2010.  
55 

A quantidade de agências do Banco do Brasil por município é observada a fim de verificar se a ausência de 

agências no município ou a dificuldade de acesso a estas pode contribuir para que os menores tomadores deixem 

de requerer financiamento. Essa variável foi conseguida no Banco Central do Brasil (Bacen)  para o ano de 2012 

pelo e-SIC, serviço de informação ao cidadão. 
56

 É um indicador numérico da quantidade de famílias que podem caber nos assentamentos rurais goianos. Essa 

variável foi buscada para correlacionar com a linha de financiamento “Pronaf-RA”, voltada aos assentados da 

agricultura familiar e foi fornecida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) através 

do e-SIC, serviço de informação ao cidadão. 
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3.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DE EMPRÉSTIMOS NO CENTRO-OESTE 

 

 

Faz-se importante observar como se distribuem os empréstimos do FCO por unidade 

federativa, por setor econômico e por tipologia, a fim de realizar novas descobertas. Ao 

analisar os investimentos urbanos e rurais direcionados ao Centro-Oeste, observa-se que em 

ambas as partes (A/B) da figura 2.8, o setor agrário é mais forte e se impõe sobre o setor 

urbano: de Goiás (14%), Mato Grosso do Sul (14%) e Mato Grosso (11%), que se submete às 

exigências da produção econômica do campo do Centro-Oeste. 

 

 
Figura 3.1 – A distribuição das aplicações (A) e das operações (B) do FCO nos estados do Centro-Oeste por 

unidade federativa e setor no período de 1989 a 2012. 

Nota: Dados trabalhados pelo Autor
57

.  

Fonte: BB (2010), MI (2010) e Relatórios de gestão do BB de 2011 e 2012. 

 

É perceptível que o desenvolvimento da economia das quatro unidades federativas 

(com exceção do DF) ainda seja fortemente baseado na utilização de recursos naturais, o que 

justifica a força do setor primário na captação de recursos. Esse fato permite refletir que caso 

os empréstimos sejam distribuídos segundo a lógica de demanda, isso pode levar 

 

[...] à concentração dos financiamentos em projetos voltados às vocações regionais, 

especialmente em agroindústrias produtoras de alimentos processados, além do 

apoio ao desenvolvimento da infraestrutura econômica, outras prioridades incluem o 

                                                 
57 

Os dados do FCO que pertencem ao BB (2010) já estavam agrupados considerando o período de 1989 a 2010. 

Eles foram complementados com os relatórios de gestão do BB de 2011 e 2012. 
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incentivo a projetos e a setores que complementam a base industrial, a busca do 

adensamento de cadeias produtivas, a incorporação de tecnologias e de novos 

métodos de gestão, bem como o apoio à modernização de empresas e à capacitação 

da mão-de-obra. (MORAES, 2006, p. 424) 

 

O Distrito Federal é uma exceção nesse caso, considerando que há uma forte demanda 

na região em decorrência de fatores relacionados ao funcionalismo público e ao setor 

comercial e de serviços, cada vez mais fortalecidos em vista do processo de modernização que 

ocorre na região. 

Na figura 2.8, observou-se que Goiás possui um setor rural (23% de aplicações e 34% 

de operações) e um setor urbano (14% de aplicações e 4% de operações); Mato Grosso possui 

um setor rural (20% de aplicações e 29% de operações) e um setor urbano (11% de aplicações 

e 3% de operações); Mato Grosso do Sul possui um setor rural (14% de aplicações e 21% de 

operações) e um setor urbano (14% de aplicações e 3% de operações); e o Distrito federal 

possui um setor rural (4% de aplicações e 3% de operações) e um setor urbano (6% de 

aplicações e 3% de operações).  

Interessante notar que as operações dos setores rurais do Centro-Oeste, a exceção do 

Distrito Federal, ultrapassam os valores das aplicações. Isso indica que a quantidade de 

tomadores geralmente é maior pela existência de um consumo maior por parte da população 

ou que o público rural capta os empréstimos tendo mais operações por tomador. 

Assim, observa-se que Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal 

possuem, respectivamente, um comportamento em cadência, de forma geral, indicando que a 

distribuição inter-regional dos recursos obedece a essa tendência, coerente distributivamente 

se forem consideradas as densidades populacionais, a quantidade de municípios e o tamanho 

da economia. Mas isso é questionável, do ponto de vista do planejamento, ao se levar em 

conta que o FCO teria que contrapor essa tendência de concentração demográfica e 

econômica e priorizar áreas realmente desiguais socialmente.  

A esse respeito, Almeida et al. (2006) explica que em 2004 há um percentual maior de 

recursos (38%) liberados pelo FCO para o estado de Goiás, explicado pelo critério 

populacional. O estado do Mato Grosso é aquele que mais recebe recursos do FCO per capita, 

com 72% a mais que o território goiano, tendo obtido uma melhor distribuição de renda sobre 

os demais estados do Centro-Oeste. Goiás, por sua vez, obteve a pior distribuição 

intrarregional de recursos do FCO.  

Para o autor, a busca pela diminuição das desigualdades inter-regionais (entre as 

unidades federativas) causa, paulatinamente, o aumento das desigualdades intrarregionais (em 
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escala regional). Essa conclusão do autor foi obtida a partir de um ângulo da escala inter-

regional e pode ser explicada quando se analisa o território do Centro-Oeste como um todo, 

sem divisões federativas, pois a concentração econômica e demográfica – apesar de serem 

relativamente pontuais distribuídas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

– ocorre com maior ênfase na porção Centro-Sul Goiano (Região Metropolitana de Goiânia, 

Sudoeste Goiano e Sudeste Goiano), fato comprovado pela maior captação de recursos nas 

microrregiões de Alta Renda (vide figura 2.9). 

 

 

 
Figura 3.2 – Distribuição das aplicações (A) e das operações (B) do FCO nos estados do Centro-Oeste por 

tipologia, de 1989 a 2012. 

Nota: Dados trabalhados pelo Autor. 
Fonte: BB (2010), MI (2010) e Relatórios de gestão do BB de 2011 e 2012. 

  

Em cima desse diagnóstico, cabe argumentar que a porção Centro-Sul deveria ser 

menos priorizada no direcionamento dos empréstimos, visto que as microrregiões Alta Renda 

do território goiano foram mais fomentadas em todo o Centro-Oeste, seja em operações (25%) 

ou em valores contratrados (24%), em face de uma menor captação das microrregiões goianas 

Estagnadas que, por sua vez, possuíam número de operações relativamente menor (18%, 

segunda colocada) e menor valor contratado (8%, sexta colocada) que as contratações das 

demais regiões, conforme dados da figura 9.  

Outra forte demanda em contratações ocorre nas microrregiões Estagnadas do Mato 

Grosso do Sul (R$ 3.602.131,00), o segundo maior colocado em contratações das unidades 

federativas. O terceiro colocado são as microrregiões Dinâmicas, que possuem números 

equiparados no ranking em operações (Qtde. 47.660) e valores (R$ 2.519.885,00).  
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De uma forma geral, é possível afirmar que as microrregiões Estagnadas e Dinâmicas 

possuíam melhores colocações no ranking das operações e, por último, as microrregiões Alta 

Renda obtiveram melhores colocações no ranking das contratações. Em relação ao maior 

número de operações, novamente isso se explica pelo fato de as classes baixas normalmente 

possuírem uma maior população, que gera contratações com muitas operações, sem 

considerar na análise, grosso modo, as operações repetidas pelos mesmos tomadores.  

No caso das microrregiões Alta Renda possuírem melhores colocações no ranking das 

contratações, isso se deve à maior captação de recursos dos municípios, geralmente 

impulsionada pelo forte processo de agroindustrialização que ocorre nessa porção do estado.  

Diante do exposto, observa-se que a prioridade do planejamento da PNDR era, 

teoricamente, auxiliar as microrregiões Estagnadas e, em segundo lugar, as Dinâmicas, mas 

acabou priorizando as microrregiões Alta Renda. Essa evidência mostra uma enorme 

contradição, pois há o tangenciamento da questão regional, fortalecendo o acúmulo de 

oportunidades financeiras (crédito, políticas sociais e capital) para as regiões mais 

desenvolvidas e agravando a situação de desigualdade regional no território goiano.  

Desde a década de 1970, a porção mais rica do Centro-Oeste, segundo Helfand e 

Rezende (1999) permitiu, a entrada de grandes empresas, possibilitando que elas fossem 

redesenhadas institucionalmente e inseridas à cadeia produtiva regional. Fatores como a 

localização geográfica, a disponibilidade de crédito com baixos juros e as amplas formas de 

pagamento e incentivos fiscais, bem como poucas restrições ambientais, foram, em conjunto, 

atrativos para que empreendimentos do Sul e do Sudeste Brasileiro migrassem para a região.  

A afirmação anterior explica o porquê de os investimentos do FCO se concentrarem 

especificamente no Centro-Sul Goiano. Borges (2007) cita que ali se concentram as demandas 

do setor agropecuário, a exemplo da Perdigão, instalada no município de Rio Verde e também 

financiada pelos recursos do FCO.  

Nesse sentido, cabe argumentar que os setores econômicos são dependentes uns dos 

outros. Para Arrais (2012), tal percepção é reveladora, uma vez que a leitura econômica 

geográfica não pode negligenciar o fato de existir uma articulação entre os setores 

econômicos. Segundo Santos e Silveira (2001), as estruturas do espaço geográfico se integram 

dialeticamente, permitindo considerar permanentemente a relação dialética e complementar 

que existe entre a cidade e o campo, o rural e o urbano.  

A partir das análises empreendidas, identificou-se uma maior absorção do setor 

agropecuário no território goiano, uma tendência esperada pela pesquisa, já que 
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historicamente as classes mais ricas do setor agropecuário tem grandes chances de ser o real 

alvo do FCO nas regiões mais desenvolvidas, aumentando a desigualdade social. 

Nesse sentido, o Estado local e nacional investe a maior parte dos recursos do FCO no 

setor primário do Centro-Oeste, tendo em vista que o setor agropecuário apoiou o 

desenvolvimento do setor secundário e terciário, propiciando o crescimento da 

industrialização e do setor comercial e de serviços, aponta Borges (2007).  

Nas palavras de Arrais (2012), o setor agropecuário demanda meios tecnológicos para 

a indústria e os produtos da agroindústria podem ser utilizados ou vendidos, em parte, no 

mercado local ou regional. Tendo como base Harvey (2012), é possível afirmar que se o fluxo 

de empréstimos for cessado, pode haver uma reação em cadeia que impactará em toda 

estrutura da produção econômica goiana.  

Desse modo, é possível refletir sobre os efeitos negativos dos privilégios concedidos a 

essa classe, que atinge não apenas uma classe limitada de trabalhadores goianos, mas toda a 

organização social goiana. Nessa perspectiva, os instrumentos de financiamento do 

desenvolvimento deveriam, em seu planejamento (e em suas liberações), contrapor os efeitos 

negativos do movimento de integração/fragmentação imposto ao território goiano que compôs 

à tendência excludente e seletiva que advém do próprio capitalismo globalizado.  

Em seguida, observou-se que os mais diversos estudiosos dos fundos constitucionais 

aqui citados percebem que os investimentos (especificamente o FCO) perpetuam e agravam 

as desigualdades intrarregionais mantidas desde o período colonial, o que atualmente 

desemboca nas diversas problemáticas regionais. 

Paiva (2008) cita alguns desses efeitos negativos, relacionando o impacto do FCO ao 

processo de abandono da agricultura familiar no Acre. Já a FGV (2010) relaciona esse 

impacto ao avanço da fronteira agrícola, pois ele impacta no desmatamento e nas alterações 

climáticas do território goiano.  

Todavia, é possível imaginar que toda uma conjuntura do território sofra impactos, a 

exemplo do contínuo alijamento dos trabalhadores informais urbanos, que possuem várias 

dificuldades de acesso a oportunidades sociais na sociedade goiana. Young (2010) afirma que 

esses trabalhadores enfrentam várias dificuldades burocráticas na aquisição de recursos do 

FCO. Outra problemática é o abandono das áreas interioranas pela falta de oportunidades 

sociais (incluindo a dificuldade de acesso ao crédito), reforçando o inchaço populacional nos 

centros urbanos de Goiás. Por último, os recursos, por terem sido supostamente gastos 

indevidamente, se esgotam cada vez mais (como já explicado anteriormente).  
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Esses efeitos negativos estão atrelados à concentração de riqueza e fazem parte de um 

caminho histórico da passagem de um Goiás atrasado para o Goiás moderno, como explica 

Borges (2007), e por isso, foram modificados para atender a lógica desenvolvimentista, 

caminhado sem a real preocupação com a vulnerabilidade social das classes de trabalhadores 

goianos mais abastados, importando-se apenas com a expansão do sistema capitalista. 

Ao seguir essa lógica de reflexão, não se considera um exagero mostrar tantas 

consequências que influenciaram, como um todo, na qualidade de vida das pessoas, citando-as 

para que se entenda o prejuízo social decorrente da utilização equivocada desse instrumento 

de desenvolvimento regional. Adiante, parte-se para compreensão da idéia de 

desenvolvimento que foi regionalizada através dos investimentos do FCO.  

 

 

3.2 A REGIONALIZAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS NO TERRITÓRIO GOIANO  

 

 

A análise geográfica, aqui, pretende compreender a distribuição de empréstimos nas 

regiões. Isso implica, em primeiro lugar, identificar a desigualdade intrarregional nas 

aplicações do FCO e, em segundo lugar, perceber a existência da diversidade territorial 

goiana.  

Para realizar esse objetivo, é preciso esclarecer que os recursos financiados pelas 

linhas Pronaf, Pronaf-RA e Desenvolvimento Rural foram considerados como recursos rurais 

os recursos das  linhas Turismo Regional, Comercial e Serviços e Desenvolvimento Industrial 

foram considerados recursos empresarias (ou urbanos). Do ponto de vista metodológico, o 

objetivo da espacialização é comparar a concessão de empréstimos evolutivamente em cada 

região nos anos 2008, 2010 e 2012. Nesse esquema, seis linhas foram ajustadas para formar 

dois grupos de recursos rurais e urbanos para serem comparados posteriormente.  

A região metropolitana de Goiânia em 1991 (135.378 hab.) evoluiu para 2011 

(171.684 hab.). O Sudoeste Goiano em 1991 (365.173 hab.) evoluiu para 2011 (563.168 

hab.). Ao analisar a evolução do perfil demográfico dessas regiões conjuntamente, é provável 

que o crescimento demográfico e econômico dessas regiões seja fortemente financiado por 

incentivos fiscais e empréstimos que atingem historicamente os setores agroindustriais e o 

setor de comércio e de serviços, que, homogeneamente, são frutos da modernização e da 

expansão do capitalismo. Isso é um fato que se confirma quando se visualiza o perfil de 
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captação de recursos dessas regiões e observa-se que os maiores investimentos foram 

destinados à Região Metropolitana de Goiânia e ao Sudoeste Goiano, na faixa de R$ 

241.140.182,00 a 232.885.475,00, respectivamente (Vide mapa 3 – para o ano de 2008).  

No perfil de investimentos, o Oeste Goiano (R$ 157.498.388,00) é o terceiro colocado 

no ranking dos investimentos de 2008. Essa captação de recursos dos empréstimos pode ser 

explicada considerando-se o corte de 43 municípios de pequeno porte, nivelados basicamente 

ao financiamento de atividades de pecuária pouco extensiva e agricultura familiar que, 

historicamente, estavam entre as funções dessa região. A agroindústria, no Oeste Goiano, 

cresce lentamente se comparada aos  investimentos do Sudoeste Goiano. Essa tendência 

descrita anteriormente explica os valores dos recursos empresariais (12,21%) e dos recursos 

rurais (87,79%) no mapa abaixo.  

Na terceira colocação, as regiões Centro Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Sudeste 

Goiano, Noroeste Goiano, Nordeste Goiano, obtiveram valores semelhantes começando em 

R$ 24.573.023,00 caminhando até R$ 115.930.685,00, estes, por sua vez, são colocados no 

mesmo grupo analiticamente porque tiveram uma diversidade territorial direcionada 

predominantemente para as atividades agropecuárias e a agricultura familiar, o que fica 

evidente no maior saldo na captação de recursos rurais (65% em relação ao estado).  

Nessas regiões, evidentemente, há uma diversidade territorial bem variada, o que 

explica as demandas empresariais da Região Metropolitana de Goiânia (89,02%), Região do 

Entorno do DF (56,69%) e Centro Goiano (53,43%), respectivamente, os maiores 

investimentos no setor empresarial de 2008. Tal fato pode ser explicado porque os setores de 

comércio e de serviços dessas regiões são relativamente mais atuantes predominantemente em 

seu entorno, exceto no caso da Região do Entorno do DF, que possui uma dependência 

econômica de Brasília. 

Na análise geográfica, é perceptível também que o Sudoeste Goiano, Oeste Goiano e 

Norte Goiano são, respectivamente, os maiores colocados nas captações dos investimentos do 

setor agrário, isso ocorre não apenas porque essas regiões estão na agenda das políticas 

governamentais ofertadas pelo Estado, mas, principalmente, pela regionalização dos 

empréstimos em áreas que apresentam características com dinâmicas econômico-

demográficas semelhantes, como apresenta o mapa 3.1, posteriormente. 

É o caso do perfil das regiões Norte Goiano, Oeste Goiano e Sudoeste Goiano que 

foram descritas, respectivamente, do seguinte modo: distribuição das agências do BB no ano 

de 2012 (11 agências, 17 agências, 22 agências), estabelecimentos e áreas de agricultura 
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familiar (12.074, 13.679, 5.857 para o ano de 2006) e a capacidade de instalar famílias em 

assentamentos rurais (5.354, 3.401, 1.547).  

É perceptível que o contexto de ocupação e uso do território do Sudoeste Goiano 

historicamente sofreu um maior crescimento econômico regional, visto que essa região possui 

uma estrutura agrária que se diferencia no estado de Goiás pela produtividade do solo e por 

amplas áreas que podem ser cultivadas para desenvolvimento de pastagem, bem como pelo 

fato de a região estar entre os maiores PIB’s da agropecuária e da distribuição de agências do 

BB, o que lhe garante maior acesso à captação de recursos do FCO. Desse modo, a explicação 

da alta absorção de recursos rurais na porção Oeste do território goiano (Sudoeste Goiano, 

Oeste Goiano e Norte Goiano) tem uma relação positiva com o processo de modernização da 

agricultura que vem avançando nos últimos anos. 

Pela análise, percebe-se que houve uma maior captação de recursos rurais do 

Sudoeste, enquanto que o Oeste e o Norte Goiano têm uma maior quantidade de 

estabelecimentos e áreas de agricultura familiar e a capacidade de instalar famílias em 

assentamentos goianos, o que deixa às claras a desigualdade na distribuição de empréstimos. 

Vale comentar que o Sudoeste goiano é diferente, em suas funções regionais, de um 

município no Oeste e do Norte Goiano, principalmente pelo tamanho e quantidade dos 

municípios que formam a região, o que influencia o resultado da análise. Mas isso não impede 

diagnosticar que a ideia de desenvolvimento presente nessa porção de Goiás foi implantada de 

modo a desconsiderar a diversidade territorial goiana. Desse modo, o recorte proposto pela 

região de planejamento apenas deixou isso mais evidente na análise intrarregional.  

No que concerne à Região Metropolitana de Goiânia e ao Centro Goiano, há 

especificamente um conjunto de pequenos municípios com maior fluxo migratório no entorno 

dos polos econômicos Goiânia, Anápolis e Brasília. Nessas duas regiões, de um modo geral, 

pode-se considerar que os setores da indústria, comércio e de serviços têm ainda sua 

hegemonia relativa, e seria um deslize não citá-la, como um dos fatores que podem justificar a 

maior captação de recursos empresariais do FCO em Goiás.  
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Mapa 3.1 – Aplicações do FCO nas regiões de planejamento por tipo de financiamento, 2008.  

 

Diante do exposto, é perceptível a concentração dos recursos rurais ou urbanos, 

direcionados aos municípios de maior porte econômico, mais populosos e mais fortes 

especificamente no setor agropecuário e da indústria e no setor de comércio e de serviços 
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Todavia, para que possamos prosseguir na análise dos dados, e considerá-los de forma 

evolutiva, não se pode abrir mão da descrição a seguir, sob os preceitos da Geografia, com 

vistas a traçar um paralelo entre os mapas e, posteriormente, perceber se as tendências 

apontam para um mesmo sentido evolutivo. 

Nesse percurso analítico, observa-se que, no ano de 2010, por meio do mapa 3.2 

abaixo, essa tendência de investimentos varia paulatinamente, considerando que os maiores 

empréstimos estão destinados, respectivamente, à Região Metropolitana de Goiânia, ao Oeste 

Goiano e ao Centro Goiano, considerando-se o volume de recursos entre R$ 370.776.686,00 a 

R$ 191.126.257,00. Paralelamente, as regiões de planejamento Sudoeste Goiano, Sul Goiano, 

Norte Goiano, Sudeste Goiano foram colocadas no grupo de R$ 172.639.179,00 a R$ 

112.037.388,00. O Noroeste Goiano e o Nordeste Goiano apresentam investimentos de R$ 

98.729.094,00 a 28.228.280,00, exceto no Entorno do DF.  

Em seguida, observa-se que a Região Metropolitana de Goiânia, o Centro Goiano e o 

Sul Goiano possuem um volume de valores entre R$ 370.776.686,00 a R$ 171.383.655,00 e, 

por sua vez, são os principais destinos dos recursos repassados ao setor empresarial. Oeste 

Goiano (R$ 209.240.661,00), Sudoeste Goiano (R$ 110.230.461,00) e Norte Goiano (R$ 

107.499.854,00) são os principais destinos dos recursos repassados ao setor rural. Interessante 

notar que o volume de investimentos tem mudado evolutivamente no setor rural; a 

performance dos investimentos destinados ao Oeste Goiano é uma surpresa no ano de 2010 

em comparação com outros municípios. 
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Mapa 3.2 – Aplicações do FCO nas regiões de planejamento por tipo de financiamento, 2010.  
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Nesse sentido, a distribuição de empréstimos para o Oeste Goiano, Centro Goiano e 

Sudoeste Goiano apresentam a semelhança de sempre mudarem a cadência e a colocação no 

ranking de investimentos, mostrando que as demandas rurais e empresariais podem ser 

correspondentes evolutivamente. Paralelamente, ainda é perceptível a tendência de 

concentração de empréstimos, direcionada a municípios com características de maior 

economia, mais populosos e industrializados.  

A partir de 2012, os empréstimos de maiores recursos são destinados para a Região 

Metropolitana de Goiânia (R$ 317.875.501,00), para o Sudoeste Goiano (R$ 296.726.775,00) 

e para o Oeste Goiano (R$ 228.664.789,00). O segundo grupo com maior investimento é 

composto por Norte Goiano, Sul Goiano, Centro Goiano, Sudeste Goiano, cujos recursos 

estão na ordem de R$ 194.721.340,00 a R$ 139.934.032,00. O terceiro grupo foi destino de 

recursos entre R$ 185.511.612,00 e R$ 7.179.434,00 e agrega municípios do Noroeste 

Goiano, do Nordeste Goiano e do Entorno do DF, elencados por ordem de valores, como 

apresenta o Mapa 3.3 abaixo.  

É interessante observar que a Região Metropolitana de Goiânia (91,56%), o Sudoeste 

Goiano (35,15%) e o Norte Goiano (39,34%) são os principais destinos dos recursos 

repassados ao setor empresarial. O Oeste Goiano (89,61%), o Sudoeste Goiano (64,85%) e o 

Sul Goiano (71,87%) são os principais destinatários dos recursos do setor rural.  Adiante, 

observa-se que as altas participações da Região Metropolitana de Goiânia (91,56%) e do 

Sudoeste Goiano (35,15%) no setor empresarial são explicadas pela própria constituição da 

concentração econômica e populacional do território goiano.  
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Mapa 3.3 – Aplicações do FCO nas regiões de planejamento por tipo de financiamento, 2012.  

 

A cadência na distribuição dos empréstimos novamente é alterada drasticamente, pois, 

enquanto os recursos do Oeste Goiano caíram evolutivamente no ano de 2012, os recursos 
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emprestados para a Região Metropolitana de Goiânia e para o Sudoeste Goiano fixaram-se em 

altas cifras, algo que se altera em todos os anos da análise.  Paralelamente, o Sudoeste Goiano 

capta recursos rurais e urbanos, o que indica que possua uma diversidade territorial 

equivalente, o que não esconde o fato de o setor agrário ser maior que o setor empresarial. No 

ranking de investimentos, o Norte Goiano surpreende na participação do FCO considerando o 

fato de a região estar fora dos padrões procurados pela iniciativa privada goiana por dois 

motivos. Primeiro, porque há evolutivamente um fomento ao setor agropecuário; segundo, 

porque há um financiamento às potencialidades mineralógicas, a exemplo do que ocorre no 

município de Niquelândia. 

A alocação de empréstimos sob a presença da diversidade territorial de Goiás, 

analisada na escala intrarregional, nos faz refletir na existência de ações uniformes articuladas 

entre o Estado e o Banco na formulação de uma agenda política que se propõe a distribuir 

empréstimos nas áreas mais necessitadas. Evidentemente, existem desafios político-

administrativos, que impedem que isso seja realizado.  

Sob tais aspectos, é possivel diagnosticar que o território goiano ainda possui uma 

base econômica voltada ao campo, para abastecer os inúmeros empresários, agricultores 

familiares, assentados e fazendeiros que vivem nas regiões goianas. Como prova disso, 

observou-se que os investimentos rurais e urbanos direcionam-se especificamente à porção 

Centro-Sul (Sudoeste, Sul, Sudeste e Região Metropolitana de Goiânia) de Goiás.  

Em relação ao padrão regional da distribuição dos recursos, é interessante analisar a 

relação das demandas do campo com a cidade. Sobre isso, Arrais (2012, p. 123), argumentou: 

 

[...] não é mais possível, na análise econômica, considerar os setores da economia 

(primário, secundário e terciário) de forma estanque [...]. O setor de serviços então 

se encontra intimamente ligado à agropecuária; [...]. Quando atuam no espaço 

municipal e regional, os atores sociais ligados aos grupos agroindustriais não 

separam o rural do urbano, essas escalas estão presentes em suas estratégicas de 

maximização de lucros. 

 

Nesse cenário, é possível afirmar que, da mesma forma que a regionalização dos 

investimentos ocorre no Centro-Oeste (analisado no capitulo anterior), o financiamento da 

produção do campo goiano tem historicamente a maior captação de recursos do FCO. Em 

outras palavras, o setor primário que inclui atividades da agroindústria, da agricultura familiar 

e da pecuária cresceu a partir da relação econômica que se estabeleceu com o setor industrial, 

com o setor de comércio e serviços e com a sustentação da infraestrutura básica, que 

paulatinamente também vêm crescendo.   
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Desse modo, é importante novamente citar Santos (2010, p. 127), quando afirma que a 

cidade é “obrigada a se afeiçoar às exigências do campo, respondendo às suas demandas cada 

vez mais prementes, dando respostas cada vez mais imediatas”. Com base nisso, Arrais 

(2012) também identifica essa relação no território goiano, uma vez que,  

 

O setor agropecuário cria demandas para a indústria, especialmente na renovação do 

capital constante, a exemplos das máquinas de processamento de óleo e leite, das 

colheitadeiras, dos tratores e etc. O que chega aos consumidores finais, seja no 

mercado regional ou internacional, é produto dessas relações de trabalho que 

ocorrem tanto no campo como na cidade. (ARRAIS, 2012, p.123)  

 

Essa relação do campo e da cidade estabelece demandas econômicas que se 

complementam produtivamente, ou seja, o campo e a cidade na verdade são um só, porque as 

relações de trabalho desenvolvidas nesses espaços são interdependentes.  

Em relação à agricultura familiar, Paiva (2008) traz uma interessante reflexão que trata 

da repercussão do financiamento da agricultura familiar, uma vez que, no Acre, a ausência de 

investimentos nesse setor levou os produtores a abandonarem a agricultura familiar e a 

migrarem para a pecuária leiteria, fato comprovado pelo crescimento da pecuária leiteira e 

diminuição do número de estabelecimentos de agricultura familiar. Diferente do padrão de 

distribuição anterior dos recursos, a agricultura tem sido muito fomentada no território 

goiano, o que não impede de haver uma alta probabilidade de que esses recursos sejam 

direcionados aos grandes tomadores, participantes da agricultura moderna.  

Tal situação é um reflexo da marginalização da agricultura familiar no território 

goiano que historicamente vem perdendo espaço no financiamento governamental goiano, o 

que impacta negativamente no aumento do impacto ambiental e no prejuízo social de classes 

de produtores rurais que dependem principalmente dos recursos do Pronaf FCO para 

ampliarem seus empreendimentos (veja com mais detalhes na próxima na análise).  

Diante do exposto, a descrição dos dados presente no mapa 3.1 (2008), mapa 3.2 

(2010) e no mapa 3.3 (2012) nos faz pensar no padrão regional de distribuição de recursos, 

com vistas a identificar tendências dispostas no quadro 3.2 abaixo.  
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Quadro 3.2 – Tendências nos grupos de regiões de planejamento. 

Grupos de 

Regiões de 

Planejamento 

Tendências 

Região 

Metropolitana de 

Goiânia  

Obteve uma enorme participação nos recursos empresariais, justificada pela forte 

absorção do setor de comércio e serviços, que tem acima de 89% do setor de 

comércio e de serviços em todo o território goiano nos anos observados. Em 2010, 

o volume dos empréstimos começou em R$ 241,140. 182,00 subiu para R$ 

370.776.686,00 em 2010 e novamente desceu para R$ 317.875.501,00, o que 

investimento a região decresceu paulatinamente.  

Centro Goiano De modo semelhante à Região Metropolitana de Goiânia, mas em menor grau, o 

Centro Goiano é o segundo colocado no ranking dos recursos empresariais, isso se 

explica pelo fato de a metrópole anapolina ser um polo industrial e se localizar 

entre Goiânia e Brasília, inclusive com uma performance relativamente forte no 

setor de comércio e de serviços, mas não tão polarizada como Goiânia e Brasília. 

Sudoeste Goiano, 

Sudeste Goiano, 

Sul Goiano. 

Essas regiões estão no mesmo grupo porque possuem um perfil de distribuição de 

empréstimos parecido. Nos anos analisados, observou-se que os recursos rurais 

caminhavam do mínimo de 55,60% até o máximo 83,92% , o que pode nos levar a 

refletir sobre a evolução da difusão tecnológica do setor agropecuário nas regiões 

observadas, foram fortemente subsidiadas pelo recursos do FCO. 

Oeste Goiano Obteve uma demanda bastante significativa nos recursos rurais, com praticamente 

o mesmo volume de recursos evolutivamente. A região é formada por 43 

municípios pequenos populacionalmente, com maior área 67.397,20 km². Todavia, 

a análise foi influenciada pela quantidade de municípios pequenos de Oeste 

Goiano. 

Norte Goiano Tem sido alvo dos investimentos rurais, principalmente no último ano, o que 

indica que essa região vem passando pelo mesmo processo de crescimento da 

agropecuária que o Oeste Goiano e pelos mesmos motivos. A diferença é que o 

Norte possui um maior potencial para se especializar na indústria do minério.  

Região do 

Entorno do 

Distrito Federal 

Possui uma baixíssima captação que passa de predominantemente empresarial, em 

2008, (53,69%) para completamente rural em 2012 (100%). Mesmo que áreas 

prioritárias designem uma alta prioridade para a região, conforme se estudou no 

capítulo anterior, bem como pelo fato de os menores IDH’s municipais serem 

dessa região (0,647 a 0,746), é fácil constatar que os investimentos direcionados a 

essa região como um todo foram evolutivamente pequenos. Isso deixa às claras o 

desvio na alocação de empréstimos concedidos à região.  

Noroeste Goiano, 

Nordeste Goiano 

e Região Entorno 

do DF 

Foram colocados no grupo de municípios porque receberam menores volumes de 

recursos, evolutivamente. O que comprova a hipótese que o planejamento 

estatal/bancário foi apenas um discurso, uma vez que mesmo reconhecendo a 

desigualdade regional, não foi capaz em toda sua especificidade técnica estimular 

a demanda dos municípios mais pobres, debatido no capítulo anterior.  
Nota: informações organizadas pelo autor.  

 

Diante das análises empreendidas, o resultado aponta para a compreensão de que a 

lógica pró-mercado acondiciona os empréstimos a se distribuírem em áreas 

populacionalmente mais densas e economicamente mais ativas do território goiano, isto é, os 

recursos são orientados a se reproduzirem na sua homogeneidade, a considerar a organização 

social do território goiano. Paralelamente, isso nos faz pensar que os empréstimos concedidos 
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possuam suas semelhanças regionais que convergem no sentido de concentrar recursos nas 

mãos dos tomadores de maior porte, acarretando, na realidade, diversas problemáticas 

regionais.  

Todavia, o que não se sabe com maior profundidade, se esta situação estaria 

relacionada ao fato de que os tomadores de maior porte estariam também sendo os maiores 

beneficiários, muitas vezes localizados num município de pequeno ou médio porte, o que é 

facilmente explicável considerando-se as maiores captações de recursos de Caiapônia e Jataí. 

Isso indica a importância de se compreender que a distribuição desigual de empréstimos 

começa na diferenciação de classes, como se investigará nos próximos tópicos. 

 

 

3.3 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA INTRARREGIONAL DE EMPRÉSTIMOS 

 

 

A seguir, o objetivo é analisar o perfil de distribuição de empréstimos no contexto 

intrarregional. Para isso, é preciso compreender um pouco de cada região (Centro Goiano, 

Sudoeste Goiano, Região do Entorno do DF, Oeste Goiano e Norte Goiano), o que implica em 

identificar a desigualdade na distribuição dos empréstimos, sob a presença da diversidade 

territorial.  

 

 

3.3.1 Centro Goiano 

 

A região do Centro Goiano é conurbada com a Região Metropolitana de Goiânia, o 

que lhe garante ser a segunda maior densidade demográfica do estado, com 34 hab/km². 

Inicialmente, entre os 31 municípios existentes no Centro Goiano, foram selecionados cinco 

municípios com maiores investimentos totais de 2008 a 2012 em sete linhas do FCO para 

realizar uma análise inicial: Anápolis, Jaraguá, Rubiataba, Goianédia e Petrolina de Goiás. 

Segundo a tipologia da PNDR, esses cinco municípios do Centro Goiano são 

classificados como de Alta Renda ou Estagnada, como pode ser visto na Tabela 3.1: 
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Tabela 3.1 – Os cinco municípios do Centro Goiano de maior participação do FCO, segundo a 

tipologia da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do 

Banco do Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

Notas: Dados e informações trabalhados pelo Autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

Entre os cincos municípios com maiores investimentos, Anápolis, Jaraguá e Petrolina 

de Goiás são classificados como Alta Renda segundo a PNDR e somente Rubiataba e 

Goianésia são classificadas como Estagnada, como apresenta Tabela 3.1. Em seguida, é 

possível observar  que o IDH desses municípios é alto (com exceção de Jaraguá (0.699) que 

possui um IDH pouco abaixo de 0.700), sendo que Anápolis possui o melhor IDH dentre 

esses municípios selecionados.  

Quanto à densidade demográfica, o município de Anápolis é disparadamente o mais 

populoso com 358,58 hab/km², enquanto o segundo mais populoso é Goianésia com 38,49 

hab/km². Todos esses municípios possuem agências do Banco do Brasil, sendo que Anápolis 

possui cinco delas. A respeito da quantidade de famílias assentadas, apenas o município de 

Goianésia é cotado e tem capacidade para assentar 215 famílias. As maiores disparidades 

entre os municípios selecionados ocorrem entre Anápolis e os outros municípios quanto à 

participação do FCO (47,81%), à densidade demográfica (358,58 hab/km²) e à quantidade de 

agências do Banco do Brasil. 

No que diz respeito à atuação do FCO nesses municípios do Centro Goiano, o gráfico 

3.1 (A) e (B) e a tabela 3.2 evidenciam dados esclarecedores. Ao verificar o gráfico 3.1 (A), 

nessa região, observa-se que as linhas que se sobresaem são, repectivamente, a linha 

“Desenvolvimento Industrial”, com destaque em maior concentração para o município de 

Anápolis, 61%; o “Pronaf”, recurso mais bem distribuído nos municípios selecionados, 

repectivamente, para Jaraguá 6%, Rubiataba 6%, Petrolina de Goiás 5%, Anápolis 2% e 

                                                 
58 

Trata-se da distribuição dos investimentos do FCO no Centro Goiano. 

Município 

Participação 

do FCO58 

(%) 

Tipologia da 

PNDR 
IDH-M 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do Banco 

do Brasil 

Capacidad

e p/ 

famílias 

assentadas 

Anápolis 47,81% Alta Renda 0,737 358,58 5 - 

Jaraguá 7,75% Alta Renda 0,699 22,64 1 - 

Rubiataba 5,59% Estagnada 0,719 25,28 1 - 

Goianésia 4,33% Estagnada 0,727 38,49 1 215 

Petrolina de Goiás 4,06% Alta Renda 0,712 19,35 1 - 
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Goianésia 1%; e, em terceiro lugar, a linha “Comecial e Serviços”, que tem destaque 

principalmente em dois municípios, Anapólis (14%) e Goianésia (3%), pois, além de ser um 

setor forte, a busca por crédito, nessas cidades,  é maior em relação aos  outros municípios. 

Paralelamente, o gráfico 3.1 (B) apresenta os investimentos do FCO por ano (2008-

2012) no Centro Goiano conforme as linhas de financiamento selecionadas para essa análise. 

As linhas “Desenvolvimento Industrial” e “Pronaf” predominam como sendo as linhas mais 

investidas entre 2008-2012. No gráfico, a linha “Desenvolvimento Industrial” em 2010 (R$ 

109 milhões) e 2011 (R$ 89 milhões) chama a atenção, pois há um salto de investimento em 

relação aos anos anteriores e às outras linhas. As linhas “Comercial e Serviços” e 

“Desenvolvimento Rural” possuem valores financiados aproximados entre 2008-2010, mas, 

em 2011 e 2012, o “Desenvolvimento Rural” passa a receber mais investimentos, sendo a 

terceira linha mais demandada do FCO. 

As outras linhas de financiamento apresentam baixa demanda no Centro Goiano. A 

linha “Turismo Regional” apresenta um interessante crescimento a cada ano, mas a 

quantidade investida ainda é ínfima se comparada às linhas citadas. Apenas em 2011, a linha  

“Infraestrutrura Econômica” obteve investimentos um pouco mais expressivos, no entanto, 

trata-se de um setor de pouca procura. O “Pronaf-RA” é a linha com menos investimentos nos 

5 municípios com maiores investimentos do Centro Goiano. 

A linha aparentemente com mais investimetos no gráfico 3.1 (A) e (B) é o 

“Desenvolvimetno Industrial”, que é representado pela cor amarela. Ao olhar apenas a parte B 

do gráfico, percebe-se que o indicador amarelo é o mais preponderante, o que levaria a 

imaginar que a economia do Centro Goiano gira em torno da indústria. No entanto, a parte A 

do Gráfico nº 1 revela que a atividade industrial é praticamente exclusiva do município de 

Anápolis com 61% dos investimentos.  
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Gráfico 3.1 – (A) Os 5 municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Centro Goiano de 2008 a 2012 Versus (B) As linhas do FCO 

por ano em todos os municípios do Centro Goiano de 2008 a 2012. 

 
Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais. **Valor 0 (-). 

 

Tabela 3.2 – Os cinco municípios mais investidos, segundo os totais das linhas do FCO no Centro Goiano de 2008 a 2012. 
Município Comercial e Serviços Desenvol. Industrial Infraestrutura- Econ. Turismo Regional Desenvol. Rural Pronaf Pronaf -RA Subtotais 

Anápolis 

VC 62.361.384,00 267.819.438,00 - 17.226.893,00 8.796.866,00 10.047.479,00 - 366.252.061,00 

OP 934 845 - 161 107 481 - 2.528 

Jaraguá 

VC 3.844.652,00 15.054.319,00 - 748.391,00 13.620.345,00 26.931.023,00 21.495,00 60.220.225,00 

OP 65 225 - 5 182 2.303 1 2.781 

Rubiataba 

VC 4.859.343,00 3.921.464,00 - 309.999,00 8.317.776,00 26.043.919,00 - 43.452.500,00 

OP 129 89 - 9 175 1.668   2.070 

Goianésia 

VC 13.907.245,00 3.987.000,00 - 4.692.634,00 6.345.271,00 3.691.235,00 1.057.965,00 33.681.351,00 

OP 226 85 - 63 95 223 58 750 

Petrolina de Goiás 

VC 1.303.055,00 1.427.412,00 - 52.000,00 8.488.908,00 20.316.072,00 - 31.587.447,00 

OP 18 22 - 1 91 1.294 - 1.426 

Subtotal 86.895.137,00 293.030.107,00 - 23.135.954,00 52.561.528,00 101.791.074,00 1.127.895,00 535.193.584,00 

Total da região 98.790.177,00 306.269.844,00 5.410.900,00 27.880.652,00 67.395.893,00 125.799.898,00 2.185.918,00 633.733.282,00 

Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais. **Valor 0 (-).VC (R$) OP (Qt.) 
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Partindo do valor médio por operação (VMO), que é calculado pela divisão do valor 

contratado pela quantidade de operações realizadas na tabela 3.2, verifica-se que o município 

de Anápolis apresenta uma média alta (R$ 144.878,20 = R$ 366.252.061,00/2.528 operações) 

em relação aos demais municípios de Goianésia (R$ 44.908,47), Petrolina de Goiás (R$ 

22.151,08), Jaraguá (R$ 21.654,16) e Rubiataba (R$ 20.991,55). 

Com a análise do gráfico 3.1 (A) e (B) e das tabelas 3.1 e 3.2, fica evidente que 

Anápolis é um município privilegiado pela quantidade de recursos que o FCO lhe empresta, 

pois, dos municípios do Centro Goiano, a metrópole anapolina recebe quase metade dos 

financiamentos (47,81% – tabela 3.1) e emprega 61% dos empréstimos na linha de 

“Desenvolvimento Industrial”.  

Os valores contratados para a linha de “Desenvolvimento Industrial” são muito altos 

em face de uma pequena quantidade de operações (845 operações para um valor de 

R$267.819.438,00), resultando num VMO de R$ 316.946,08. Se o valor total financiado em 

Anápolis é de 366.252.061 e for subtraído o valor contratado para o “Desenvolvimento 

Industrial” (R$267.819.438,00), restam apenas R$ 98.432.623,00 (26,87% do valor 

contratado pelo FCO para Anápolis) para as outras linhas de financiamento. Isso é um 

indicativo de que os valores contratados do FCO estão sendo concentrados nas mãos de 

poucos tomadores e focados no ramo da industrialização, tendo como base a relação positiva 

que existe entre a maior quantidade de operações das linhas Pronaf’s e a densidade 

populacional (358,58 hab/km²) de Anápolis, a maior da região.  

No caso de Anápolis, esse dado revela que o fomento no setor industrial é alto devido 

à quantidade de empreendimentos industriais que existem na região. Esse município é 

conhecido por ser um polo industrial farmoquímico, o que demanda por linhas que fomentem 

a industrialização. Soma-se a isso a instalação de empresas como a da montadora coreana 

Hyundai, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Desse modo, 

compreende-se a grande procura por financiamento para o “Desenvolvimento Industrial” em 

Anápolis, uma vez que esse município precisa sustentar sua infraestrutrura econômica 

consolidada no parque industrial para atrair e manter empreendimentos. 

Evidentemente, os empreendimentos industriais captam muito mais recursos que os 

agricultores familiares, comerciantes locais e prestadores de serviços. Em outras palavras, os 

empréstimos do FCO no Centro Goiano possuem grande probabilidade de serem distribuídos 

mais internamente nas mãos dos tomadores de maior porte, o que impacta inversamente no 

esgotamento dos recursos.   
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Na verdade, o abastecimento de crédito em municípios mais desenvolvidos comprova 

a ineficiência do Governo do Estado em promover o acesso ao crédito, pois injetar crédito 

sem direcioná-lo para municípios de menor IDH é, no mínimo, incoerente. (Em um momento 

a seguir, serão observados municípios com baixo IDH no Centro Goiano). 

Ao caracterizar melhor o perfil social desses municípios e relacioná-lo ao objetivo do 

FCO, percebe-se que essa política não tem atingido seus objetivos de favorecer os produtores 

e empresários que realmente necessitam de um auxílio para conseguir o financiamento. 

Para aprofundar essa análise, foram observados os municípios com menor IDH da 

região do Centro Goiano, como mostra a tabela 3.3: 

 

Tabela 3.3 - Os dez municípios do Centro Goiano de menor IDH-M, segundo a tipologia da 

PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do Banco do 

Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

MUNICÍPIO 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia da 

PNDR 

IDH-

M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas. 

Vila Propício 0,79% Estagnada  0,634 2,36 - 355 

Santa Rita do Novo Destino  0,84% Estagnada  0,634 3,32 - 153 

Jesúpolis 0,20% Alta Renda  0,649 18,78 - - 

São Francisco de Goiás 1,29% Alta Renda  0,651 14,72 - - 

Guarinos 1,34% Estagnada 0,652 3,86 - - 

Campo Limpo de Goiás 0,87% Alta Renda 0,661 39,11 - - 

São Luiz do Norte  0,58% Estagnada  0,669 7,88 - 101 

Hidrolina  1,42% Estagnada  0,677 6,94 - - 

Nova América 0,80% Estagnada  0,678 10,65 - - 

Nova Glória 0,66% Estagnada  0,681 20,60 - 34 
Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

Dos dez municípios de menor IDH (tabela 3.3), apenas três têm mais de 1% (um por 

cento) de participação no FCO no Centro Goiano, são eles: São Francisco de Goiás (1,29%), 

Guarinos (1,34%) e Hidrolina (1,42%). O município de Jesúpolis, apesar de ser considerado 

como Alta Renda e ter a segunda maior densidade demográfica (18,78 hab/km²) dessa 

listagem, participa com apenas 0,20% de recursos do FCO. 

Desses dez municípios, sete deles são classificados como Estagnada pela PNDR e, 

apesar dessa classificação, o percentual de participação do FCO é baixo, como mostra a tabela 

3.3. Essa relação entre a tipologia da PNDR e a participação do FCO denuncia que não está 

havendo uma priorização por atender municípios de renda Estagnada. 
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No perfil de investimentos, observou-se que Jesúpolis, São Francisco de Goiás e 

Campo Limpo de Goiás são considerados como Alta Renda, o que coincide com as maiores 

densidades demográficas dessa lista, 18,78 hab/km², 14,72 hab/km² e 39,11 hab/km², 

respectivamente. Juntamente a esses três municípios, Nova Glória (20,60% hab/km²) e Nova 

América (10,65% hab/km²) também são populosos consideravelmente, enquanto Vila 

Propício (2,36 hab/km²), Santa Rita do Novo Destino (3,32 hab/km²) e Guarinos (3,86% 

hab/km²) têm menos de quatro habitantes por km². Ao todo, a densidade demográfica varia 

entre 2,36 hab/km² e 39,2 hab/km², com exceção de Ceres com 96,69 hab/km² e Anápolis com 

359,58 hab/km². 

Em seguida, observa-se que a absorção de crédito por esses municípios não está 

diretamente relacionada à concentração populacional, pois, enquanto Campo Limpo de Goiás 

(39,11 hab/km² - 0,87% de participação no FCO) e Jesúpolis (18,78 hab/km² - 0,20%) são 

menos participativos no FCO e muito mais populosos, Hidrolina (6,94 hab/km² - 1,42%) e 

Guarinos (3,86 hab/km² - 1,34%) são menos populosos e possuem maiores absorções de 

crédito do FCO. Correlacionando aos cinco municípios com mais investimentos, Campo 

Lindo de Goiás (39,11% hab/km² - 0,87%) é mais populoso do que Goianésia (38,49 hab/km² 

- 4,33%) e menos investido pelo FCO, assim como Nova Glória (20,60% hab/km² - 0,66%) e 

Petrolina de Goiás (19,35 hab/km² - 4,06%). 

Quanto ao IDH-M, índice que mede qualidade de vida, educação, renda e longevidade, 

observou-se que nenhum município ultrapassa a margem de 0,700, ou seja, dentre esses dez 

municípios, nenhum possui um IDH-M Alto. Os valores estão entre 0,634 e 0,681 e se 

configuram como um IDH-M Médio. É interessante perceber a nivelação do valor desse 

índice e que mesmo que esses municípios possuam menos participação no FCO, não são 

municípios com Baixo IDH-M, abaixo de 0,599. Nesse sentido, ao comparar esse índice com 

os 5 municípios mais investidos pelo FCO, percebe-se que os cinco mais investidos têm um 

Alto IDH-M (exceto Jaraguá), como foi discutido anteriormente. Assim, no Centro Goiano, os 

municípios que mais recebem auxílio do FCO têm IDH-M Alto. 

Na região Centro Goiano, existem 31 municípios e apenas catorze agências do Banco do 

Brasil distribuídas em cada município. Entre eles, destaca-se Anápolis que possui cinco 

agências do Banco do Brasil e os demais possuem uma agência do Banco do Brasil (Vide 

tabela 3.1). Nenhum dos dez municípios de menor IDH da região Centro Goiano possui 

agências bancárias do Banco do Brasil (Vide tabela 3.3). Analiticamente, observa-se que os 

cinco municípios com maior participação no FCO possuem muito mais acesso às agências do 
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Banco do Brasil que operam crédito no FCO em detrimento de grande parte dos municípios 

na porção leste do Centro Goiano cujos habitantes têm de se deslocar chegarem aos postos de 

atendimento do banco operador. 

A distribuição desigual das redes bancárias nessa região não colabora com o fator 

social, pois estas parecem estar localizadas nos municípios com maiores investimentos no 

Centro Goiano. Nesse sentido, existe uma alta probabilidade de que a ausência de postos de 

atendimento de Banco do Brasil e de que a escassa infraestrutura na malha viária da região 

dificultem o acesso ao financiamento, o que nos faz pensar que os municípios mais 

desenvolvidos são historicamente aqueles têm que um maior acesso aos recursos dos 

empréstimos no Centro-Goiano.  

No que se refere à questão da reforma agrária, o Centro Goiano possui uma 

capacidade de instalar 1.065 famílias em assentamentos. Na linha Pronaf-RA, Jaraguá teve 

apenas uma operação e absorveu R$ 21.495,00 em empréstimos (localizado na tabela 3.1), 

mas não tem assentamentos. Goianésia, por sua vez, absorveu mais recursos do que os dez 

municípios de menor IDH, o que é uma contradição, considerando-se que Vila Propícia (355 

Famílias), Santa Rita do Novo Destino (153 Famílias), São Luiz do Norte (101 famílias) e 

Nova Glória (34 famílias) possuem mais assentamentos e capacidade de assentar famílias 

sem-terra do que os 5 municípios com maiores investimentos pelo FCO. 

Partindo-se desse ponto, eis o questionamento que se faz: Qual a coerência de não 

proporcionar condições de acesso ao crédito aos menores tomadores do Centro Goiano, se 

eles são os alvos principais do programa? A resposta mais assertiva que se pode dar nessa 

direção é que os tomadores de maior porte, segundo Young (2009), possuem um maior nível 

de educação e de recursos financeiros, fato que se reflete na maior facilidade de utilização do 

sistema. Além disso, os tomadores de menor porte teriam que arcar com dispêndios, juros 

abusivos e falta de postos de atendimento do BB, juntamente a infraestrutura das estradas 

estaduais. Assim, o padrão regional de distribuição de empréstimos mostra que há reforço da 

desigualdade regional que privilegia municípios como Anápolis.  

Em relação à agricultura familiar, foi possível compreender que a linha Pronaf, 

analisa-se que os cinco municípios com maiores investimentos do FCO (localizado nas 

tabelas 3.1 e 3.2) parece ter uma demanda muito maior que os dez municípios de menor IDH 

(localizado na tabela 3.3) da região Centro Goiano. Ou seja, os agricultores familiares das 

regiões mais populosas e mais desenvolvidas demandam mais da linha Pronaf do que 

municípios menos desenvolvidos e menos populosos. Nesse sentido, é possível argumentar 
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que grande parte desses recursos dos empréstimos destinados à região Centro Goiano não vai 

para as mãos dos agricultores familiares, como apresenta o gráfico 3.1 (A). 

É perceptível que os municípios com alto desenvolvimento (maiores IDH’s 

municipais) são acompanhados por uma maior população residente entre os quinze 

municípios analisados nas tabelas no que se refere ao Centro Goiano.  

O mapa 3.4 oferece base para aprofundar a análise comparativa entre os municípios 

com mais investimentos e os de menor IDH, pois apresenta os valores contratados por ambos 

os grupos de municípios do Centro Goiano. O mapa 3.4 usa três graus que categorizam os 

valores dos investimentos que são: Alta contratação que está em torno de R$ 61.000.000,00 a 

371.581.961,00 e é representada pela cor vermelha; Média contratação que é de R$ 

10.042.640,00 a 60.220.225,00 e é representada pela cor verde; e Pequena contratação que é 

de R$ 1.526.647,00 a 6.786.163,00 e é representada pela cor azul. 

 

 
Mapa 3.4 – (A) Valores contratados nos cinco municípios com maiores investimentos do FCO no Centro Goiano 

Versus (B) Valores contratados do FCO nos dez municípios de menor IDH do Centro-Goiano.  
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O maior volume de investimentos é presente apenas em Anápolis (47,81%) com um 

alto volume de contratações. O segundo grau analisado atingiu Jaraguá (7,75%), Rubiataba 

(5,59%), Goianésia (4,33%), Petrolina de Goiás (4,06%), no mapa 3.4 (A), e Hidrolina 

(1,42%), Guarinos (1,34%) e São Francisco de Goiás (1,29%), no mapa 3.4 (B), sendo 

considerados municípios com um volume médio de contratações. O terceiro tipo de volume 

contém valores contratados considerados pequenos em relação ao total destinado para a região 

e são de municípios com menor IDH: Santa Rita do Novo Destino (0,84%), Campo Limpo de 

Goiás (0,87%), Nova América (0,80%) e Vila Propícia (0,79%), São Luiz do Norte (0,58%), 

Nova Glória (0,66%) e Jesúpolis (0,20%). Seguindo essa reflexão, é possível notar que as 

bolhas menores se limitam a até aproximadamente sete milhões, uma quantia muito pequena 

perto da absorção de empréstimos de Anápolis, que obteve mais de 371 milhões.  

Nesse contexto, observa-se que os municípios presentes entre os mais investidos (A) 

não se repetem nos municípios de menor IDH (B) do Centro-Goiano. Esse fato confirma a 

polaridade entre municípios mais ricos em detrimento dos municípios mais pobres, o que é 

impacta negativamente na organização social goiana, apresentada no mapa 3.4.  

No que se refere ao financiamento da agricultura familiar, o Pronaf e o Pronaf-RA 

possuem espaço para melhora da distribuição interna dos empréstimos, considerando que os 

agricutores familiares e os assentados das regiões mais pobres parecem não estar sendo 

alcançados pelo Estado. 

Diante da descrição das aplicações com os recursos do FCO, em comparativo, com os 

indicadores sociais, revela-se uma segregação sócio-espacial na alocação dos empréstimos, 

tendo em vista que os empréstimos se distribuem em municípios de maior porte econômico, 

mais industrializados, mais populosos e com mais agências do Banco do Brasil.  

 

 

3.2.2 Sudoeste Goiano 

 

A região Sudoeste tem um perfil econômico que chama a atenção, visto que dos 26 

municípios presentes na região, 24 são classificados como Alta Renda pela PNDR e apenas 

dois são classificados como Estagnada. Esses dados dizem que esta é uma região com um 

crescimento econômico significativo. Para a análise inicial, foram selecionados os cinco 
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municípios com mais investimentos pelo FCO: Rio Verde, Jataí, Mineiros, Santa Helena de 

Goiás e Lagoa Santa. A Tabela 4 mostra o perfil socioeconômico desses municípios: 

 

Tabela 3.4 - Os cinco municípios do Sudoeste Goiano, com maior participação do FCO, 

segundo a tipologia da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de 

Agências do Banco do Brasil (2012),  e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

Todos os cinco municípios são classificados como Alta Renda e possuem um IDH-M 

Alto, acima de 0,700, ou seja, no Sudoeste Goiano, o FCO investiu em municípios mais 

desenvolvidos econômica e socialmente. Destes, o município mais populoso é Santa Helena 

de Goiás (31,95 hab/km²), seguido de Rio Verde (21,05 hab/km²), Jataí (12,27 hab/km²), 

Mineiros (5,84 hab/km²) e Lagoa Santa (2,73 hab /km²). Santa Helena de Goiás, apesar de ter 

maior densidade demográfica, é o único município sem capacidade para assentar famílias.  

Quanto à participação do FCO, Rio Verde é o município do Sudoeste Goiano que mais 

recebe investimentos (24,84%) e possui quatro agências do Banco do Brasil; Jataí absorve 

17,80% do FCO no Sudoeste Goiano e possui dois postos dos Bancos do Brasil; Mineiros e 

Santa Helena possuem cada um posto de atendimento do Banco do Brasil e o município de 

Lagoa Santa não possui nenhum. 

A relação das partes (A/B) do gráfico 3.2 mostra que cada município fomentou as 

demandas, diversificando a sua produção econômica interna. Como prova disso, Rio Verde 

teve um saldo dos empréstimos bem equilibrados entre os setores de serviços, comércio, 

industrial, agropecuário e agricultura familiar para assentamentos rurais.  

O destaque no gráfico 3.2 (A) é o investimento em Jataí na linha “Pronaf-RA” 

(68,5%), que se direciona aos agricultores familiares, o que é coerente com a tabela 4.4 acima, 

segundo a capacidade de assentar 535 famílias em seus assentamentos. Paralelamente, nessa 

região, há capacidade de receber 1.547 famílias nos assentamentos, a maior capacidade do 

Município 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia da 

PNDR 
IDH-M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas 

 Rio Verde  24,84% Alta Renda 0,754 21,05 4 386 

 Jataí  17,80% Alta Renda 0,757 12,27 2 535 

 Mineiros  7,95% Alta Renda 0,718 5,84 1 109 

 Santa Helena de Goiás  6,48% Alta Renda 0,724 31,95 1 - 

 Lagoa Santa  6,37% Alta Renda 0,744 2,73 - 61 
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Estado, sendo que o fomento na linha Pronaf-RA de Jataí foi extremamente excessivo e 

recebeu mais da metade de recursos para esta região, o que prejudica Rio Verde, Mineiros, 

Lagoa Santa e Perolândia que possuem muitos assentamentos e capacidade para assentar 

famílias.  

Aos analisar os padrões de distribuição de empréstimos, é perceptível que Rio Verde e 

Jataí são os maiores captadores relativos dos recursos do FCO na região Centro-Goiano. De 

forma explícita, a diversidade produtiva dos dois municípios é financiada pelas linhas de 

financiamento que abastecem a demanda, regionalizando setorialmente as demandas 

econômicas e sociais. Por exemplo, a linha Desenvolvimento Rural possui uma maior 

probabilidade de ser alvo das captações das grandes e médias propriedades rurais; o setor de 

comércio e de serviços também foi atingido, seguido do Pronaf que foi a linha que abasteceu 

os agricultores familiares, enquanto as demandas da indústria são financiadas pela linha 

Desenvolvimento Industrial. Apenas no caso de Jataí a linha “Infraestrutura Econômica” teve 

recursos significativos.  

Em seguida, é possível analisar que a parte B do gráfico 3.2 possibilita visualizar o 

padrão de distribuição de investimentos que foram emprestados, como os altos valores 

designados ao financiamento da modernização da agricultura via linha “Desenvolvimento 

Rural”, chegando na faixa de 158 milhões investidos em 2012.  

Em seguida, ao analisar a distribuição de empréstimos por meio da linha Pronaf, é 

possível observar que a agricultura familiar tem mais investimentos nos anos observados, 

considerando o corte abaixo de 37 milhões. Paralelamente, a distribuição de empréstimos via 

linha “Comercial e Serviços” e “Desenvolvimento Industrial” vem atrás, auxiliando a 

produção agropecuária, abastecendo as demandas evolutivamente, considerando o setor 

industrial que evolui, de forma crescente, até 2012.  
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Gráfico 3.2 – (A) Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Sudoeste Goiano de 2008 a 2012 Versus (B) As sete linhas 

do FCO por ano em todos os municípios no Sudoeste Goiano – 2008-2012.  

 
Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais 
 

Tabela 3.5 – Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Sudoeste Goiano de 2008 a 2012. 
Município Comercial e Serviços Desenvol. Industrial Infraest.- Econ. Turismo Regional Desenvol. Rural Pronaf Pronaf-RA Subtotais 

Rio Verde 

VC 54.204.946,00 61.662.100,00 - 7.417.411,00 138.960.976,00 46.018.616,00 69.005,00 308.333.053,00 

OP 966 375 - 136 467 2.083 16 4.043 

Jataí 

VC 24.727.828,00 13.360.887,00 100.000.000,00 4.650.596,00 61.850.415,00 15.351.233,00 964.783,00 220.905.742,00 

OP 565 240 1 70 239 836 49 2.000 

Mineiros 

VC 8.999.759,00 2.689.500,00 - 1.196.900,00 77.209.350,00 8.587.667,00 - 98.683.175,00 

OP 173 43 - 17 167 668 - 1.068 

Santa Helena de Goiás 

VC 8.746.699,00 45.815.752,00 6.231.175,00 1.638.584,00 11.415.624,00 6.534.184,00 - 80.382.018,00 

OP 191 44 1 38 110 284 - 668 

Lagoa Santa 

VC 6.248.682,00 12.440.265,00 213.100,00 1.773.447,00 43.214.089,00 15.166.238,00 - 79.055.820,00 

OP 137 27 2 53 43 636 - 898 

Subtotal 102.927.914,00 135.968.504,00 106.444.275,00 16.676.938,00 332.650.454,00 91.657.938,00 1.033.788,00 787.359.808,00 

Total da Região 150.625.677,00 155.104.759,00 158.275.350,00 23.658.056,00 582.693.343,00 169.454.871,00 1.417.855,00 1.241.229.910,00 

Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais  **Valor 0 (-).VC (R$) OP (Qt.) 
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Na análise geográfica, fica explícita a integração e articulação evolutiva entre os 

setores econômicos no Sudoeste Goiano, visto que o setor agrário cresce apoiado nos setores 

secundários e terciários, impactando, respectivamente, na terceirização dos serviços e do 

comércio local. No ranking da distribuição dos emprestimos, é possivel notar que o setor 

industrial e do turismo regional ficam em segundo plano e quase não são perceptíveis.  

Todavia, ressalta-se que essa questão de articulação entre os setores, apesar de 

complexa, deve ser analisada por vários aspectos. Inicialmente, com a chegada da 

agroindústria, aproximadamente na década de 1970, o Sudoeste Goiano recebeu muitos 

empreendimentos agroindustriais, a exemplo da Perdigão no município de Rio Verde, o que 

pode ter condicionado políticas creditícias (BNDES, Fomentar/Produzir) voltadas à região 

com a meta de financiar excessivamente o setor agropecuário.  

Outro ponto é que o FCO tem investido pouco na linha “Infraestrutura Econômica”, o 

que pode indicar que as ações estatais direcionadas uniformemente à região, podem ter outro 

objetivo no fomento regional, porque é comum que investimentos na infraestrutura básica 

diminuam depois de atingir seu auge, considerando que possa haver outras prioridades no 

território com uma infraestrutura básica construída.  

É bom destacar antecipadamente que Rio Verde é um município com vantagens ao 

acesso rodoviário, pois possui entradas a várias rodovias (BR-364, BR-158, BR-060 e GO-

184), o que lhe garante o escoamento da produção de grãos aos principais portos brasileiros. 

O município é conhecido como um complexo agroindustrial que atrai empresas de vários 

portes à região. Diante disso, é explícita a maior captação de empréstimos que diversificam 

suas demandas (por meio das linhas “Desenvolvimento Rural”, “Comercial e Serviços”, 

“Desenvolvimento Industrial” e “Pronaf”). Isso pode indicar, grosso modo, que os grandes 

proprietários rurais, o setor de comércio e de serviços, a indústria e os agricultores vêm sendo 

priorizados, respectivamente, na captação de recursos.   

Ao calcular os valores médios por operação (VMO) de cada município dessa região, 

através da tabela 3.5, observou-se que Santa Helena de Goiás possui o maior VMO 

(R$120.332,40 = R$ 80.382.018,00 dividido por apenas 668 operações) devido à pequena 

quantidade de operações (668), a menor entre os 5 municípios. O segundo maior VMO é do 

município de Jataí (R$110.452,90) que, na proporção do valor contratado (R$ 

220.905.742,00), possui poucas operações (Qtde. 2.000). Rio Verde tem o menor VMO (R$ 

76.263,43), mesmo tendo o maior valor contratado (R$ 308.333.053,00), graças à grande 

quantidade de operações (4.043). Em seguida, Lagoa Santa (R$ 88.053,43) e Mineiros (R$ 
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92.399,98) apresentam VMO considerados medianos dentre os 5 municípios com mais 

investimentos. 

Partindo do exposto, é possível compreender que, mesmo que Rio Verde financie o 

maior valor de aplicações, esse município tem o menor VMO, ao passo que Santa Helena e 

Jataí possuem valores como segundos colocados no ranking de investimentos. É importante 

ficar claro que a quantidade de operações bancárias pode ser decisiva para entender como se 

dá a divisão dos recursos no contexto intramunicipal nos municípios selecionados no 

Sudoeste Goiano. 

Seguindo essa lógica de reflexão, foi identificado posteriormente que a cadência no 

ranking dos empréstimos dá destaque para o município de Rio Verde. Este, por sua vez, 

apresentou um contínuo crescimento econômico nas últimas décadas, sustentado pelo 

desenvolvimento de agricultura moderna e da agregação de valor aos produtos agropecuários, 

fortalecendo indiretamente o setor comércio e de serviços da região, como se observa no 

gráfico 3.2 (B). Por exemplo, o financiamento da Perdigão transformou definitivamente as 

relações de trabalho no município de Rio verde, o que demonstra os poderes financeiros do 

Estado em mudar as relações de trabalho.  

Para contrastar com o perfil socioeconômico dos cinco maiores investidos pelo FCO, 

foram selecionados os dez municípios com menor IDH, apresentados na tabela 3.6 abaixo: 

 

Tabela 3.6 - Os dez municípios do Sudoeste Goiano com menor IDH-M, segundo a tipologia 

da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do Banco do 

Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

MUNICÍPIO 

% part. 

FCO 

Região 

Tipologia da 

PNDR 

IDH-

M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas 

Portelândia 2,35% Alta Renda 0,654 6,9 1 - 

Gouvelândia 0,81% Alta Renda 0,674 6,0 1 - 

Perolândia 0,62% Alta Renda 0,676 2,87 - 106 

Maurilândia 1,20% Alta Renda 0,677 29,56 1 - 

Serranópolis 2,44% Alta Renda 0,681 1,35 1 - 

Acreúna 1,43% Estagnada 0,686 12,95 1 - 

Itajá 1,14% Alta Renda 0,691 2,42 1 - 

Santo Antônio da Barra 0,40% Alta Renda 0,691 9,79 - - 

Turvelândia 0,81% Estagnada 0,691 4,71 - - 

Aparecida do Rio Doce 1,28% Alta Renda 0,693 4,03 - - 
Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 
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Através de observações gerais, é possível ver que municípios com Alto e Médio 

desenvolvimento humano/social (IDH entre 0,654 a 0,757) no Sudoeste Goiano, 

acompanhados por uma mediana densidade demográfica entre 1,31 hab/km² e 31,95 hab/km² 

em nível de Brasil, apresentam uma maior população residente, que evoluiu de 365.173 

habitantes em 1991 para 553.900 habitantes em 2010.  

Seguindo a análise de investimentos, observou-se que, dos 26 municípios, seis não 

possuem agência bancária, abastecendo o entorno das cidades vizinhas. Nesse sentido, o 

município de Rio Verde tem quatro agências bancárias e Jataí tem duas agências bancárias. 

Somadas às outras dezesseis agências localizadas em cada município dessa região, totaliza-se 

um resultado de 22 agências bancárias que atendem a essa região, o que lhe garante melhor 

acesso em comparação, por exemplo, com o Centro Goiano, como se pode observar na tabela 

3.6. Paralelamente, o Sudoeste Goiano apresentou a melhor logística relativa de acesso às 

agências bancárias, o que vem de encontro com a posição das rodovias federais e estaduais 

que se desembocam na região. 

No mapa 3.5 abaixo, é retratada a segregação sócio-espacial promovida pela alocação 

de empréstimos, pois os municípios na parte A não se repetem na parte B, o que demonstra a 

concentração que se dá em municípios com maior número de agências, mais populosos, mais 

atrativos economicamente e mais desenvolvidos. 
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Mapa 3.5 – (A) Valores contratados nos cinco municípios com maiores investimentos do FCO no Sudoeste 

Goiano Versus (B) Valores contratados do FCO nos dez municípios de menor IDH do Sudoeste Goiano.  

 

Diante do exposto, vale questionar: Qual seria a razão de priorizar empréstimos numa 

região que não necessita de tais recursos? A resposta está no fato de que a desigualdade na 

distribuição dos recursos emprestados se dá em diferentes noções – por região, por setor 

econômico e entre as classes de tomadores, isso acontece em consequência da lógica de 

acumulação capitalista, em vista de que a diferenciação regional nos permite pensar e 

encontrar as diferentes discrepâncias na distribuição de empréstimos presentes na região.  

A força da agropecuária goiana e da difusão tecnológica do campo, promoveram, entre 

outros fatores, uma segregação sócio-espacial das alocações dos empréstimos do FCO no 

Sudoeste Goiano. Dá-se o nome de “segregação” porque seleciona municípios para serem 

alvos, o que os diferencia de outras áreas não escolhidas que são excluídas por estarem menos 

adaptadas aos parâmetros comerciais da política econômica global. Em face do fato de que a 
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agroindústria tem sido historicamente direcionada a exportação, desconsideram-se totalmente 

as demandas sociais dos atores sociais ou urbanos fixados no seu lugar de vivência.  

 

 

3.2.3 Oeste Goiano 

 

Diferente de outras regiões, observou-se que a potencialidade para diversificar 

economicamente o Oeste Goiano parece não ser captada pelo planejamento da PNDR e 

principalmente pela iniciativa privada. A região possui localização geográfica estratégica na 

GO-060, viabilizando o trajeto alternativo nos municípios Cuiabá/Barra do Garças/Goiânia, 

como ponto alternativo no transporte de commodities, ao contrário da malha viária que 

interliga Cuiabá/Jataí/Rio Verde/Goiânia que já possui um alto fluxo de cargas e poucos 

limites ambientais para instalação de empresas agroindustriais, o que se constitui um fator 

positivo para o mercado.  

Além disso, o Oeste Goiano possui 43 municípios, entre o quais três municípios são 

classificados como Alta renda, dez como Dinâmicos e 29 como Estagnadas pela PNDR. Isso 

indica que se trata de uma região considerada pelo planejamento da PNDR com contrastes 

econômicos acentuados, em comparação a outras regiões goianas.  

Inicialmente, é preciso considerar que foram selecionados os 5 municípios com mais 

investimentos pelo FCO – Caiapônia, Palmeiras de Goiás, Fazenda Nova, Anicuns e Jussara – 

e estes possuem o perfil socioeconômico exposto na tabela 3.7: 

 

Tabela 3.7 – Os cinco municípios do Oeste Goiano de maior participação do FCO, segundo a 

tipologia da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do 

Banco do Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

Notas: Dados trabalhados pelo autor.  

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

Município 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia 

da PNDR 
IDH-M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas 

Caiapônia 7,23% Alta Renda 0,693 1,94 1 599 

Palmeiras de Goiás 6,91% Estagnada 0,698 15,16 1 329 

Fazenda Nova 4,80% Estagnada 0,685 4,93 1 204 

Anicuns 4,78% Estagnada 0,714 20,67 1 4 

Jussara 4,66% Dinâmica 0,743 4,69 1 8 
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Nesse cenário, dentre os cinco municípios com maiores investimentos do FCO, apenas 

Caiapônia é classificado como Alta Renda. Palmeiras de Goiás, Fazenda Nova e Anicuns são 

considerados como Estagnada pela PNDR e, por último, Jussara, é identificada como 

Dinâmica.  

O foco nos alvos municipais revela que o Estado tem se esforçado para mudar essa 

produção econômica.A relação dos alvos com o IDH dessa região, que varia de Médio (0, 

653) a Alto (0,743), nos faz refletir que, nem sempre, atividades de agricultura familiar e 

pecuária pouco extensiva, como muitos políticos dizem, influenciam num baixo IDH (abaixo 

de 0,599). Ao contrário, com a chegada da agropecuária moderna a municípios como 

Palmeiras de Goiás, há um aumento da desigualdade social e um rebaixamento no ranking do 

desenvolvimento do estado. O município de Fazenda Nova destaca-se porque também está na 

lista dos 10 municípios selecionados com menor IDH, como dispôs a tabela 3.9 um alvo do 

FCO a ser considerado na regionalização dos investimentos.  

No perfil de investimento, Caiapônia (7,3% de participação do FCO) é o primeiro alvo 

dos recursos que foram emprestados à região, o que contradiz novamente a definição da 

PNDR para essa específica região, já que esse município deveria ser a terceira prioridade no 

ranking das demandas atendidas. Nesse ponto, vale reiterar que Caiapônia possui a maior 

absorção do FCO, com médio desenvolvimento (IDH classificado como médio), comparado a 

Iporá (tabela 3.9), município Estagnado segundo a PNDR, que apresenta o maior IDH 

(0,743 - 2010) do Oeste Goiano e o quinto maior IDH de Goiás, com uma boa distribuição de 

renda (0,743 – Índice de GINI/2010) em relação aos demais municípios e o quarto mais denso 

populacionalmente.  

Quanto à densidade demográfica, Anicuns (20,67 hab/km²) e Palmeiras de Goiás 

(15,16 hab/km²) são os mais populosos, enquanto em Fazenda Nova (4,93 hab/km²), Jussara 

(4,69 hab/km²) e Caiapônia (1,94 hab/km²) estimam-se menos de cinco habitantes por km². 

Relacionando esse índice à participação no FCO, Caiapônia é o município que mais recebe 

investimentos do FCO e possui menor população, o que pode indicar que não há relação clara 

entre a captação dos pequenos municípios na absorção dos recursos ambientais.    

A respeito das agências do Banco do Brasil, cada município possui apenas uma 

agência, independente da participação do FCO, da tipologia da PNDR ou da densidade 

demográfica. Em se tratando de capacidade para assentar de famílias, todos esses municípios 

comportam desde um número muito baixo de famílias – Anicuns (4) e Jussara (8) – a uma 
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quantidade mais expressiva – Caiapônia (599), Palmeiras de Goiás (329) e Fazenda Nova 

(204). 

Ao verificar os dados do FCO através do gráfico 3.3 (A) e (B) abaixo, compreende-se 

que os investimentos no Oeste Goiano estão concentrados equiparadamente nas linhas 

“Desenvolvimento Rural” e “Pronaf”. Essas linhas abastecem a pequena e grande propriedade 

rural. Essa região tem tradição na agricultura familiar e na pecuária pouco extensiva e, como 

reflexo disso, possui uma quantidade significante de demanda para os pequenos produtores, o 

que coincide com predominância do “Pronaf”, segunda colocada, auxiliando a produção 

econômica, atrás da performance das demandas da linha “Desenvolvimento Rural” para o 

financiamento da agricultura moderna.   

Essas demandas sobrepõem-se às absorções do FCO dos setores de comércio, de 

serviços e da indústria, que possuem relação integrada e dialética com outros setores. Esses 

dados podem ser interpretados como um reflexo da base produtiva da região do Oeste Goiano, 

que é a maior rede do setor pecuarista do território goiano, interligada a atividades da pecuária 

de corte e da pecuária leiteira, as mais pujantes da economia goiana.   
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Gráfico 3.3 - (A) Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Oeste Goiano de 2008 a 2012 Versus (B) As sete linhas do 

FCO por ano e linha em todos os municípios de Oeste Goiano – 2008-2012.  

 
Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais. **Valor 0 (-). 

Tabela 3.8 – Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Oeste Goiano de 2008 a 2012. 

Município Comercial e Serviços Desenvol. Industrial 

Infraestrutura-

Econ. 

Turismo 

Regional Desenvol. Rural Pronaf Pronaf -RA Subtotais 

Caiapônia 

VC 3.125.912,00 593.704,00 - 632.991,00 46.184.115,00 28.254.285,00 431.274,00 79.222.281,00 

OP 77 18 0 7 428 1.067 23 1.620 

Palmeiras de 

Goiás 

VC 3.210.951,00 33.454.358,00 - 131.800,00 29.186.795,00 9.113.325,00 587.953,00 75.685.182,00 

OP 59 37 0 4 234 726 95 1.155 

Fazenda Nova 

VC 900.800,00 1.394.047,00 - - 20.870.033,00 29.058.775,00 332.379,00 52.556.034,00 

OP 24 8 0 0 288 2.182 23 2.525 

Anicuns 

VC 4.997.185,00 4.011.944,00 - 318.980,00 20.188.899,00 22.805.299,00 - 52.322.307,00 

OP 140 77 0 17 235 1.653 - 2.122 

Jussara 

VC 4.697.763,00 1.465.420,00 - 690.459,00 30.156.637,00 12.544.825,00 1.351.606,00 50.906.710,00 

OP 84 36 0 18 263 827 90 1.318 

Subtotal 16.932.611,00 40.919.473,00 - 1.774.230,00 146.586.479,00 101.776.509,00 2.703.212,00 310.692.514,00 

Total da Região 57.605.449,00 91.419.302,00 575.000,00 5.818.271,00 483.374.421,00 443.256.265,00 13.607.148,00 1.095.655.856,00 

Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais.**Valor 0 (-). VC (R$) OP (Qt.) 
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Na tabela 3.8, a partir do cálculo do VMO dos cinco municípios com mais 

financiamento do Oeste Goiano, valor médio por operação, Caiapônia  (R$ 48.902,64 = R$ 

79.222.281,00 em valores contratados por 1.620 operações) possui um VMO menor que 

Palmeiras de Goiás (R$ 65.528,30), mesmo tendo valor contratado próximo (entre 75 e 80 

milhões), devido à quantidade de contratações. Isso também ocorre com Fazenda Nova (R$ 

20.814,27), Anicuns (R$ 24.657,07) e Jussara (R$ 38.624,21) que receberam empréstimos em 

torno de 50 milhões cada, mas, no cálculo do VMO, Jussara, que financiou o menor valor 

pelo FCO, obteve maior valor médio por operação. Esse resultado aponta que o valor 

contratado não é proporcional à quantidade de operações, o que pode indicar uma distribuição 

de recursos muito concentrada relativamente.  

No gráfico 3.3 (A), a absorção na linha “Desenvolvimento Industrial” (3,06%) em 

Palmeiras de Goiás, município próximo à capital do Estado, deve-se à instalação de 

agroindústrias para exportação na região, como é o caso do Frigorífico Minerva e do 

Confinamento Ouro Branco, exemplos de grandes empreendimentos na pecuária da região. 

Caiapônia, Palmeiras de Goiás, Fazenda Nova, Anicuns e Jussara não absorvem mais recursos 

por causa do fator econômico e populacional, mas sim pela absorção de tomadores no avanço 

da agricultura familiar e na pecuária pouco extensiva. 

Diante do exposto, pode-se refletir que essa lógica seletiva para instalação de 

empresas agroindustriais deprime as economias municipais da grande maioria dos municípios 

do Oeste Goiano, que possuem historicamente uma especialidade voltada à pecuária pouco 

extensiva e à agricultura familiar.  

Nos municípios do Oeste Goiano, é possível dizer que a infraestrutura e a estrutura 

fundiária não estão constituídas como em outras regiões mais desenvolvidas, o que 

inviabiliza, à primeira vista, a produção de commodities para exportação. Essas condições de 

infraestrutura expelem investidores da agroindústria, que são os grandes fomentadores da base 

produtiva goiana. Nesse contexto, a péssima base de infraestrutura no Oeste Goiano para 

instalação de empresas agroindustriais, somada à baixa qualidade dos asfaltos das rodovias 

estaduais e federais pode constituir-se probabilisticamente num dos entraves na maioria dos 

municípios do Oeste Goiano, menos atrativos à iniciativa privada, que requer um alto custo 

para empresas que desejam se instalarem na região. Isso nos permite refletir também que há 

municípios, nessa região, que não estejam inseridos no processo de expansão da agropecuária 

goiana, exceto no caso recente de Caiapônia e Palmeiras de Goiás, propícios à produção de 

commodities. 
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Aliás, a mudança de foco na produção econômica desses municípios nos faz pensar na 

influência do Estado como esforço para enquadrar o território goiano nos moldes capitalistas 

da agroindústria. Ao financiar esse modo de produção, a divisão regional do trabalho se altera 

para sustentar a agropecuária, atingindo indiretamente a indústria e o setor de serviços, pois 

estes estão interligados e alimentam mutuamente suas demandas.  

É merecido destacar que a demanda por “Pronaf” na região tem-se concentrado nos 

municípios no entorno de Caiapônia que possui grandes deficiências de produtividade do 

solo, o que é, de certo ângulo, positivo, considerando-se o acesso da população local a esses 

recursos. Mas isso deveria ser complementado por outras linhas, como a “Infraestrutura”, com 

intuito de diversificar as atividades produtivas na região e de atrair pequenas e 

microempresas, que fortaleçam a estrutura econômica da região, opondo-se à hegemonia das 

multinacionais. 

Chama atenção, no gráfico 3.3(A/B), que o financiamento do “Pronaf” cresce até 2010 

e, depois, sofre uma queda, mas a linha “Desenvolvimento Rural” se supera nos próximos 

anos. Isso pode indicar que o modelo tradicional da agricultura familiar, que antes organizava 

os pequenos produtores como peça fundamental na produção econômica no Oeste Goiano, em 

2011-2012, passou a ser subordinada pela evolução da agropecuária moderna. Em decorrência 

do movimento descrito anteriormente, isso tem condicionado uma segregação socioespacial 

promovida pela agropecuária, como defende Borges (2007).  

Salienta-se que o modelo de produção econômica do Oeste goiano tem mudado 

paulatinamente no período de 2008-2012. Em 2008, grande parte desses municípios tinham os 

pequenos produtores para serem os principais alvos da produção e, nos últimos anos, o 

processo de modernização da agricultura, com as novas técnicas e maquinários, difundiram a 

tecnologia. Desse modo, as relações de trabalho da população do Oeste Goiano têm se 

alterado, fato explicado pelo aumento evolutivo do financiamento via “Desenvolvimento 

Rural, como exposto no gráfico 3.3 (B). Esses financiamentos,  por sua vez, têm alta 

probabilidade de se destinarem aos grandes produtores e proprietários latindundiários.  

Do ponto de vista empresarial, os pequenos empreendimentos são incentivados a 

produzirem e a se desenvolverem longe da concentração das riquezas da Região 

Metropolitana de Goiânia ou do Sudoeste Goiano, para dar lugar à ocupação indiscriminada 

dos grandes empreendimentos dessas regiões mais ricas.  

No que se refere ao desenvolvimento, é perceptível que os investimentos do Estado 

para o Oeste Goiano apresentam outras prioridades que não incluem os municípios de menor 
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IDH, como se vê tabela 3.9. Além disso, o conceito de Estagnada economicamente é diferente 

do conceito de desenvolvimento proposto pelo IDH, sendo que essa variável, por enfatizar 

variáveis como educação, longevidade e renda, está mais próxima da realidade regional, o 

que, do ponto de vista metodológico, prejudica na identificação dos menos desenvolvidos, 

proposta no planejamento estratégico. 

 

Tabela 3.9 – Os dez municípios do Oeste Goiano com menor IDH-M, segundo a tipologia da 

PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do Banco do 

Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

MUNICÍPIO 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia da 

PNDR 

IDH-

M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas. 

Campestre de Goiás 0,67% Estagnada 0,653 12,37 - - 

Baliza 1,26% Dinâmica 0,655 2,08 - 716 

Avelinópolis 2,15% Estagnada 0,660 14,11 - - 

Doverlândia 3,24% Alta Renda 0,668 2,45 1 576 

Bom Jardim de Goiás 2,96% Dinâmica 0,670 4,43 1 426 

Paraúna 1,00% Estagnada 0,672 2,87 1 - 

Britânia 3,66% Dinâmica 0,672 3,77 - - 

Itapirapuã 3,74% Dinâmica 0,677 3,83 1 - 

Amorinópolis 0,81% Estagnada 0,681 8,83 - - 

Fazenda Nova 4,80% Estagnada 0,685 4,93 1 204 
Notas: Dados trabalhados pelo autor.**Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

O menor IDH do Oeste Goiano é de Fazenda Nova (0,685), o quinto município que 

mais recebe auxílio do FCO (4,8%). Itapirapuã (3,74%), Britânia (3,66%), Doverlândia 

(3,24%) e Bom Jardim de Goiás (2,96%) também recebem uma quantidade considerável, 

tendo em vista os percentuais dos cinco municípios com maiores investimentos. Apenas 

Campestre de Goiás (0,67%) e Amorinópolis (0,81) possuem menos que 1% de participação 

do FCO. A tipologia da PNDR parece não interferir na proporção de financiamento cedido 

pelo FCO, tendo em vista a variedade de classificações (Alta Renda, Dinâmica e Estagnada). 

A densidade populacional também não apresenta relação com a porção de investimentos, já 

que os municípios mais populosos são Avelinópolis (14,11 hab/km²) e Campestre de Goiás 

(12,37%), com participação no FCO de 2,15% e 0,67%, respectivamente. 

Adiante, foi analisada a quantidade de agências do banco operador no Oeste Goiano e 

percebeu-se que são dezessete agências distribuídas entre 43 municípios, que se aproximam 

mais das rodovias federais. No entorno de Caiapônia, Doverlândia e Iporá, da porção leste, 
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atendendo a sete municípios. Faz-se prioritário frisar que os tomadores de Doverlândia têm 

que se deslocar 100 km na estrada até Caiapônia para chegarem ao banco operador. São Luiz 

de Montes Belos abastece três municípios no seu entorno.  

Outro ponto bastante interessante é que, ao analisar os valores contratados e as 

operações do Pronaf-RA, verifica-se que os recursos se direcionam a quase todos os 

municípios presentes nas duas tabelas (tabela 3.8 e tabela 3.9), que possuem assentamentos e, 

e nesse caso, não são necessariamente os menos populosos. Isso significa que há grande 

espaço para estimular mais a demanda para os municípios de Baliza, Doverlância e Bom 

Jardim de Goiás, em vez de direcionar para alvos como Jussara e Anicuns que possuem 

baixíssima capacidade de instalar famílias nos assentamentos da Reforma Agrária. 

Nesse sentido, as participações do Oeste Goiano no FCO revelam que a base produtiva 

dessa região possui uma especialidade econômica ainda indefinida, em vista dos altos 

investimentos na agropecuária moderna e a resistência das demandas da agricultura familiar e 

da pecuária pouco extensiva, aliás, isso pode indicar a subordinação de um setor ao outro. O 

setor de comércio, de serviços e de formação de mão de obra auxilia a produção econômica da 

região de longe. Nisso, é conveniente notar que o movimento de baixíssima evolução da 

população do Oeste Goiano (321.482 habitantes, em 1991, a 338.333 habitantes, em 2010) 

reflete uma realidade dos deslocamentos populacionais, em vista da procura de mais postos de 

trabalho diversificados economicamente (Vide tabela 3.9).  

Diante do exposto, o mapa 3.6 faz um comparativo entre as duas listas de municípios: 

os cinco municípios com mais investimentos pelo FCO e os dez municípios com menos IDH: 
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Mapa 3.6 – (A) Valores contratados nos cinco municípios com maiores investimentos do FCO no Oeste Goiano 

Versus Valores contratados do FCO nos dez municípios de menor IDH do Oeste Goiano.  

 

Assim, enquanto os municípios de menor IDH dispostos na tabela 3.6 possuem uma 

economia classificada como Estagnada, com baixo desenvolvimento, os municípios com 

maiores investimentos preservam os melhores indicadores quanto à presença de captação de 

recursos do FCO. No padrão de distribuição de empréstimos, observou-se que projetos do 

FCO para financiamento de infraestrutura e turismo regional são poucos valorizados para essa 

região.  

De uma forma geral, ambas as partes (A/B) do mapa 3.6 mostram que há uma 

segregação sócio-espacial, de modo que os cinco municípios com maiores investimentos estão 

mais adaptados à agropecuária moderna e, por isso, são privilegiados. Isso se dá em 

detrimento dos municípios de menor IDH que permanecem com maior dificuldade de obter 

acesso aos recursos, sofrendo perda populacional, por serem menos atrativos economicamente 

e, de maneira geral, possuírem baixo desenvolvimento. Nesse sentido, fica explícito que o 
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financiamento desse modelo de produção tende a segregar o Oeste Goiano, sob os preceitos 

da agricultura moderna.   

 

 

3.2.4 A região do Entorno do DF 

 

Os municípios do Entorno do DF vêm sendo historicamente subordinados ao processo 

de perpetuação das desigualdades regionais desde o período colonial. Alia-se a isso a 

construção de Brasília e o consequente inchaço populacional que, entre outros fatores, 

ocasionaram uma fragmentação no território goiano. Esse quadro de desigualdade é fácil de 

ser descoberto e põe em relevo os piores indicadores sociais colecionados pela região. 

A seguir, observa-se que a região do Entorno do DF possui dezenove municípios, 

entre os quais cinco reúnem características com maiores investimentos pelo FCO. Estabelece-

se uma relação entre esse dado e os indicadores sociais, o que o torna interessante analisar a 

tabela 3.10 para perceber o padrão regional da distribuição de empréstimos. 

 

Tabela 3.10 – Os cinco municípios do Entorno do DF de maior participação do FCO, segundo 

a tipologia da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do 

Banco do Brasil (2012), e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012).  

Município 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia da 

PNDR 

IDH-

M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas 

Corumbá de Goiás 16,06% Estagnada  0,680 9,76 1 111 

Luziânia 10,09% Estagnada  0,701 44,06 3 - 

Formosa 10,03% Estagnada  0,744 17,22 1 19 

Cristalina 8,32% Estagnada  0,699 7,56 1 - 

Padre Bernardo 7,90% Estagnada  0,651 8,82 1 - 
Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

Em seguida, observa-se que a cadência de distribuição de empréstimos decresce, 

respectivamente, ou seja, inicia-se no município Corumbá de Goiás (16,06%) e segue nos 

municípios: Luziânia (10,09%), Formosa (10,03%), Cristalina (8,32%) e Padre Bernardo 

(7,90%). Aparentemente, não há relação positiva entre a sequência anterior e as densidades 

populacionais, pois Corumbá de Goiás (9,76 hab/km²) e Luziânia (44,06 hab/km²) possuem 

densidades populacionais bastantes distantes para serem correlacionadas.  
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No que se refere à hierarquia no ranking da distribuição de empréstimos, é explícito 

que a classificação da PNDR também não possui relação direta com os IDH municipais, o que 

dificulta diagnosticar se o planejamento da PNDR foi cumprido, mesmo sabendo que esse 

planejamento apresenta suas falhas teórico-metodológicas (analisadas no capítulo anterior).  

Essa situação do planejamento distante dos conceitos de IDH’s municipais abre espaço para 

que o capital financeiro, muitas vezes, estabeleça-se de forma aleatória e descontrolada, 

regulando o mercado e o Estado a suas exigências econômicas, como dizem os estudiosos. 

Todavia, essa situação não se apresenta pior porque há uma relativa e menor concentração 

econômica e demográfica dentro da região. 

Seguindo adiante, é perceptível que o Entorno do Distrito Federal é uma das regiões que 

parecem ser mais carentes da ampliação da área de cobertura dos postos de atendimento do 

banco operador. Como prova disso, há, ao todo, catorze agências do Banco do Brasil nessa 

região, sendo que a cidade de Luziânia tem três agências do Banco do Brasil, enquanto onze 

municípios não possuem uma agência bancária.  

No que diz respeito aos municípios da porção norte do Entorno de Distrito Federal 

(Formosa, Cabeceiras, Vila boa, Água fria de Goiás, Mimoso de Goiás), estes foram atendidos 

pelas agências do Banco do Brasil que estão nos municípios de Planaltina e Padre Bernardo, 

considerando que houve pouca distância entre estes.  No geral, nota-se uma descentralização 

das agências bancárias nessa região, algo que se pode relacionar com a evolução da ocupação 

da população residente na faixa de 472.586 habitantes, em 1991, que subiu para 1.065.423 

habitantes em 2011. A análise estatística revela, em primeira mão, que o aparecimento de 

agências do Banco do Brasil nessa região pode estar relacionado ao fluxo migratório nos 

municípios.   

Nesse sentido, é preciso ficar claro que que ambas as partes (A/B) do gráfico 3.4 

mostram o comportamento das linhas “Desenvolvimento Rural”, “Pronaf” e “Comercial e 

Serviços” que possuem os recursos mais consumidos na região. Paralelamente, as linhas 

“Turismo Regional” e “Desenvolvimento Industrial”, foram mais absorvidas no município de 

Corumbá de Goiás no ano de 2009. A exposição desses dados, quando analisada com maior 

cuidado, mostra que os recursos foram alocados setorialmente de modo a priorizar, 

respectivamente, os agricultores familiares, o setor agropecuário e o setor de comércio e 

serviços, um padrão de distribuição de empréstimos que se repete também nas regiões mais 

pobres.  
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Prosseguindo com a análise geográfica, é na parte B do gráfico 3.4, que se observa que 

os empréstimos se mostram evolutivamente decrescentes e se tornam ausentes a partir de 

2009. Apenas a linha “Pronaf” permanece contínua na evolução dos empréstimos até 2012, o 

que indica uma tendência da diversificação produtiva da região observada. Por exemplo, no 

ano de 2009, foram dispensados ao segmento dos agricultores familiares aproximadamente 

R$ 23 milhões; a “Pronaf-RA” apresentou taxas abaixo nos últimos três anos selecionados, 

variando entre R$ 12 milhões em 2009 e caminhando a até R$ 7 milhões em 2012; a linha 

“Comercial e Serviços” alternou entre R$ 12 milhões em 2009, seguida pela performance da 

linha “Desenvolvimento Industrial”, que recebeu no ano de 2010 (R$ 6 milhões), uma vez que 

recebeu R$ 200.000,00 no ano anterior. 

Todavia, é importante analisar que, na parte A do gráfico 3.4, os municípios de 

Corumbá de Goiás (7,36%), Luziânia (2%) e Padre Bernardo (1,71%) absorveram mais 

recursos em comparação com os demais municípios da linha “Desenvolvimento Industrial” 

que, por sua vez, obteve melhor desempenho no município de Corumbá de Goiás (4%); 

Luziânia obteve melhores índices na categoria de “Comercial e Serviços” (3,88%) e “Pronaf” 

(4,52%); apenas o município de Corumbá de Goiás investiu em “Turismo Regional” (2%); 

nenhum dos municípios analisados obteve investimentos em “Infraestrutura Econômica”, o 

que indica, em último caso, a falta de interesse de melhorar a infraestrutura da região, que 

seria estratégica na atração e modernização de empreendimentos e impactaria positivamente 

no melhora relativa da desigualdade presente na região do entorno do DF. 

A tabela 3.11 mostra que existem poucos investimentos na infraestrutura econômica 

na região do entorno do Distrito Federal, como também há uma predominância da linha 

“Desenvolvimento rural” com foco nas atividades agropecuárias. Com esse quadro exposto, é 

possível analisar que existem poucos investimentos na infraestrutura econômica na região do 

entorno do Distrito Federal, como também há uma predominância da linha “Desenvolvimento 

Rural” que possui uma alta probabilidade de atingir os médios e grandes tomadores. Esse 

comportamento regional é fruto de um processo histórico, já que, enquanto não  se investe em 

infraestrutura, alguns municípios como Luziânia vem se especializando no setor agropecuário. 
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Gráfico 3.4 – (A) Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no entorno do DF de 2008 a 2012 Versus (B) As linhas do FCO por ano e 

linha em todos os municípios no entorno do DF – 2008-2012. 

 
Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais. **Valor 0 (-). 

Tabela 3.11 – Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no entorno do DF de 2008 a 2012. 
Município Comercial e Serviços Desenvol. Industrial Infraestrutura- Econ. Turismo Regional Desenvol. Rural PRONAF Pronaf-RA Subtotais 

Corumbá de Goiás 

VC 746.300,00 3.721.777,00 - 1.302.786,00 6.274.759,00 1.643.491,00 - 13.689.113,00 

OP 20 5 - 6 44 171   246 

Luziânia 

VC 3.305.700,00 15.000,00 - - 1.433.751,00 3.847.810,00   8.602.261,00 

OP 52 1 - - 3 281   337 

Formosa 

VC 1.904.576,00 - - 97.500,00 2.004.762,00 4.543.593,00   8.550.431,00 

OP 25 - - 3 17 493   538 

Cristalina 

VC 2.657.376,00 105.000,00 - 50.000,00 2.873.649,00 1.404.572,00   7.090.597,00 

OP 40 2 - 1 31 138   212 

Padre Bernardo 

VC 1.115.154,00 - - 406.605,00 1.460.463,00 3.746.060,00   6.728.282,00 

OP 36 - - 5 26 254   321 

Subtotal 11.953.740,00 5.216.417,00 - 2.358.046,00 15.638.836,00 15.935.448,00 - 44.660.684,00 

Total da Região  20.907.029,00 5.706.967,00 - 2.759.019,00 29.957.029,00 25.901.175,00 - 85.231.219,00 

Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais.**Valor 0 (-). VC (R$) OP (Qt.) 
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Como foi realizado nas regiões analisadas anteriormente, é possível fazer a divisão dos 

valores contratados com as operações para entender como se distribuem os recursos aos 

públicos-alvo em um município, como dispõe a tabela 3.11. Assim, os municípios de 

Corumbá de Goiás (R$ 55.646,80), Cristalina (R$ 33.446,21), Luziânia (R$ 25.526,00), Padre 

Bernardo (R$ 20.960,38) e Formosa (R% 15.892,99), possuem, respectivamente, um VMO 

mais bem distribuído dentro dos 5 municípios observados, comparados a outras regiões.  

É merecido destacar que a região possui municípios de pequeno porte, o que torna 

mais complicado identificar como a desigualdade se materializou nas classes captadoras de 

recursos do FCO nos municípios. Do ponto de vista inter-regional, a alocação de empréstimos 

parece estar bem distribuída, no entanto, esse resultado muda, quando se aprofunda na escala 

intrarregional, não perdendo de vista a escala intrarmunicipal, evidenciando outra realidade, 

não tão discrepante como vimos em outros casos, mas com um pequeno grau de concentração 

na alocação de empréstimos que não pode ser descartado. 

Parte-se para análise da tabela 3.12, abaixo, a fim de compreender o padrão regional 

de outros municípios que não estiveram entre os maiores captadores.  

 

Tabela 3.12 - Os dez municípios do Entorno do DF com menor IDH-M, segundo a tipologia 

da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do Banco do 

Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

No perfil de investimentos, fica explícito que municípios como Luziânia e Formosa 

aparecem com maior captação de recursos dos empréstimos do Pronaf, diferentemente do 

MUNICÍPIO 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia 

da PNDR 

IDH-

M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas. 

Vila Boa 1,24% Estagnada  0,647 4,47 - - 

Padre Bernardo 7,90% Estagnada  0,651 8,82 1 - 

Cocalzinho de Goiás 4,14% Estagnada  0,657 9,73 - - 

Mimoso de Goiás 1,82% Estagnada  0,665 1,94 - - 

Santo Antônio do 

Descoberto 
2,90% Estagnada  0,665 67 1 - 

Cabeceiras 2,90% Estagnada  0,668 6,52 - - 

Planaltina 0,95% Estagnada  0,669 32,17 1 - 

Água Fria de Goiás 4,42% Estagnada  0,671 2,51 - - 

Corumbá de Goiás 16,06% Estagnada  0,68 9,76 1 111 

Alexânia 4,22% Estagnada  0,682 28,09 1 - 
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comportamento do padrão de distribuição de empréstimos presente na tabela 3.12, que é 

relativamente mais bem distribuída entre os municípios que compõem essa última lista.  

No que se refere à questão da política da reforma agrária, Corumbá de Goiás e 

Cristalina não têm participação nas captações dos recursos que advêm da linha “Pronaf-RA” 

ou que sejam aqueles municípios que possuam maior capacidade para assentar famílias. 

Corumbá de Goiás (111 famílias) e Cristalina (onze famílias) possuem essa capacidade. Tal 

fato reflete um processo de descompasso entre as liberações e onde elas deveriam ser 

investidas realmente para o apoio da agricultura familiar nos assentamentos.  

Em relação à distribuição de empréstimos para o entorno do DF, é preciso lembrar 

que, no ano de 2010, houve um projeto de lei
59

 que propunha aproveitar melhor os recursos 

dos empréstimos destinados ao setor comércio e serviços do entorno do Distrito Federal, a fim 

de melhor atender a esse setor. No entanto, observa-se que existem setores como 

Infraestrutura econômica e Pronaf no período avaliado com maior urgência de serem 

atingidos e serem motivos de preocupação do Governo Federal.  

Além do mais, os recursos destinados à infraestrutura poderiam ser estendidos a 

municípios do entorno do Distrito Federal, uma vez que se tem a clareza que, nas próprias 

programações do FCO
60

, há um objetivo de se reconhecer a importância estratégica na criação 

de uma base estrutural com vistas a fomentar as mais diversas atividades produtivas da região. 

Mas parece ser apenas um discurso, uma vez que há a regionalização dos investimentos que 

financiam excessivamente o setor agropecuário, disponibilizando poucos recursos para outros 

projetos.  

Nesse cenário, há grandes chances de que os agricultores familiares e os assentados 

nos municípios de Corumbá de Goiás e Formosa necessitem de maiores condições de 

infraestrutura econômica para atrair mais capital para seus empreendimentos. Isso deixa às 

claras a ausência de uma política estadual que coordene regionalmente as ações do Governo e 

dos bancos operadores no combate à desigualdade intra-regional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Em 2010, foi apresentado por Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB), um projeto de lei para aumentar os recursos 

do FCO no setor de comércio e de serviços para a RIDE, o que inclui a Região Entorno do DF.  
60

  É o planejamento e orçamento anual do FCO. 
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Mapa 3.7 – (A) Valores contratados nos cinco municípios com maiores investimentos do FCO no entorno do 

Distrito Federal Versus (B) Valores contratados do FCO nos dez municípios de menor IDH do entorno do 

Distrito Federal.  

 

Do ponto de vista espacial, os municípios elencados acima repetem, em ambas as 

partes (A/B) do mapa 3.8, um comportamento na alocação de empréstimos que revela uma 

relativa concentração e, de certo ângulo, algo que foi até esperado, considerando-se a 

configuração do padrão de distribuição dos empréstimos, focados no crescimento da 

agricultura moderna e no setor comercial e de serviços. Em decorrência disso, observou-se 

que a distribuição de recursos dos empréstimos poderia ser bem aproveitada no lado leste do 

Entorno do DF, municípios pouco adaptados a esse modelo de produção ou atividade 

econômica.  

Entre as descobertas empreendidas, percebeu-se que a região do entorno do Distrito 

Federal tem sido uma grande preocupação do planejamento do Governo Federal, como 

analisamos no capítulo anterior. Porém, a identificação da desigualdade não significou uma 
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ação estratégica na região, por vários motivos. Entre esses motivos, pode-se destacar o fato de 

a distribuição das agências do Banco do Brasil não apresentar relação muito significativa com 

as rodovias federais que passam a leste no entorno do Distrito Federal e nem haver relação 

destas com maiores participações do FCO. Isso significa, entre outros fatores analisados, que 

a ideia de desenvolvimento regionalizada no Entorno do Distrito Federal não levou em conta 

a diversidade territorial, antes, foi direcionada aos mandos do capital, do mercado global.  

 

 

3.2.5 Norte Goiano 

 

O Norte Goiano historicamente é uma região que tem tido um crescimento econômico 

não esperado por muitos, pelo fato de estar mais distante da porção Centro-sul de Goiás, ou 

seja, o isolamento influencia no fato de a região possuir uma baixa economia, o que não 

impede que essa região possua uma relativa mudança, pois o acesso à capital é viabilizado 

pela BR 153, que corta a região que é também ligada às rodovias federais (BR 251 e BR 070) 

que dão acesso a outras porções do estado e, futuramente, à ferrovia norte-sul, que ligará a 

região Amazônia. Em parte, esse crescimento se deve também às participações dos 

municípios de Niquelândia, Barro Alto, Crixás, Alto Horizonte e Minaçu, que fazem parte da 

extração e produção de minérios no território goiano, na produção econômica da região. Além 

disso, a região reúne características específicas como ser formada por 26 pequenos municípios 

e possuir a segunda colocação do ranking de 2006 que se refere às áreas e estabelecimentos 

da agricultura familiar e à maior capacidade de instalar 5.354 famílias em assentamentos 

rurais providos na região, em semelhança ao Oeste Goiano. 

Inicialmente, são selecionados cinco municípios com maiores aplicações totais dos 

empréstimos. A metodologia segue ao formar outra lista com as aplicações totais de dez 

municípios que possuíam menor IDH, com vistas a perceber um padrão de distribuição entre 

os municípios avaliados.  

No perfil de investimento na tabela 3.13 , observou-se que captações de recursos são 

ranqueadas, respectivamente, com a sequência: Niquelândia 15,27%, Nova Crixás 13,06%, 

Crixás 7,79%, São Miguel do Araguaia 7,09%, Uruaçu 6,74%. A ordem anterior não 

possui relação significativa com as classificações da PNDR. Por exemplo, Niquelândia é 

classificada como Estagnada, enquanto Uruaçu também possui a mesma classificação e 

apresenta um percentual de menor captação de recursos. Todavia, entre os municípios 
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elencados, 3 são classificados como Dinâmica, revelando que a desigualdade ainda persiste na 

distribuição de recursos. Assim, é possível afirmar que o próprio planejamento da PNDR, por 

vezes, tem mascarado, em suas tipologias, as reais desigualdades  na escala intra-regional. 

 

Tabela 3.13 - Os cinco municípios do Norte Goiano de maior participação do FCO, segundo a 

tipologia da PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do 

Banco do Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

Município 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia da 

PNDR 
IDH-M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências do 

Banco do 

Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas 

Niquelândia 15,27% Estagnada 0,715 4,3 1 - 

Nova Crixás 13,06% Dinâmica 0,643 1,63 1 - 

Crixás 7,79% Dinâmica 0,708 3,38 1 - 

São Miguel 

do Araguaia 

7,09% 
Dinâmica 0,664 3,63 1 - 

Uruaçu 6,74% Estagnada 0,737 17,24 1 - 
Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

 

Nesse sentido, a captação de recursos não possui relação com a base conceitual para 

classificação tipológica da PNDR dos cinco municípios elencados, e ambos os elementos não 

possuem relação com o IDH, o que pode indicar que a captação de recursos, juntamente com 

a tipologia da PNDR, não possui afinidade com o IDH, isto é, com conceitos que estão mais 

próximos da interpretação da realidade regional de viés social. Essa mesma constatação é 

confirmada quando se avaliou a relação da densidade demográfica municipal dos cinco 

municípios com maiores captações de recursos do FCO. De tal modo, isso pode mostrar que a 

alocação de empréstimos poderia estar em descompasso com o desenvolvimento regional, 

distante dos conceitos básicos de desenvolvimento humano e da distribuição da população no 

território.  

No perfil de investimento, observou-se que o Norte Goiano apresenta forte demanda 

no setor agrário que possui sua relação econômica com o crescimento do setor de serviços, de 

comércio e da infraestrutura. O alto fomento à linha “Desenvolvimento Rural” revela uma 

tendência de aumento do crescimento da agricultura moderna na região sobre as demandas 

por linhas. Isso também é um reflexo da marginalização da agricultura familiar (Pronaf), 

sendo a regressão evolutiva das aplicações a prova disso, como se observa no gráfico 3.5 (B).  
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O alto fomento por meio da linha “Desenvolvimento Rural”, como apresenta o gráfico 

3.5 (A/B), nos faz pensar no esforço de ações estatais uniformes de modo a financiar a 

alteração da base produtiva da região e, com isso, trazer a modernização agricola à custa do 

financiamento desmerecido da classes mais ricas que, muitas vezes, já possuem maior 

facilidade de acesso a crédito.  

É interessante notar que a linha “Comercial e Serviços” se mantém evolutivamente 

baixa em relação à performance das outras linhas, o que pode ser explicado pelo grau de 

industrialização e urbanização dessa região e porque também o setor agropecuário fornece 

matéria-prima ou os produtos finais para serem comercializados ou vendidos para esse setor.  

Nesse sentido, em relação à performance das linhas, teve-se a expectativa de que os 

empréstimos seriam direcionados segundo o mesmo padrão de distribuição que o Oeste 

Goiano, pois havia uma diversidade territorial relativamente parecida, considerando-se o 

tamanho da área da região e principalmente a estrutura agrária. No entanto, a linha 

“Desenvolvimento Industrial” possui aplicações relevantes no setor industrial a partir de 2010 

e obteve alta nos valores em 2012. Nesse sentido, o Município de Niquelândia é um destaque, 

já que a maior aplicação de recursos totais na região pode ser esclarecida pelo fato de que o 

município possui uma cadeia produtiva voltada à extração de minerais (níquel, manganês, 

cobre e metalurgia).  

Das 26 cidades do Norte Goiano, foram selecionados 5 municípios que apresentaram 

maiores aplicações totais dos recursos do FCO, e percebeu-se forte correlação entre esses 

municípios visto que ambas as partes (A/B) do gráfico 3.5 se encaixam correlativamente. 
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Gráfico 3.5 – (A) Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Norte Goiano de 2008 a 2012 Versus (B) As sete linhas do 

FCO por ano em todos os municípios no Norte Goiano – 2008-2012. 

 
Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais. 

 

Tabela 3.14 – Os cinco municípios com maiores aplicações das linhas do FCO no Norte Goiano de 2008 a 2012. 

Município Comercial e Serviços Desenv.. Industrial Infraest-Econ. Turismo Regional Desenvol.  Rural Pronaf Pronaf-RA Subtotais 

 
Niquelândia 

VC 3.232.283,00 62.133.506,00 - 1.655.627,00 20.990.286,00 11.408.830,00 219.745,00 99.640.277,00 

OP 73 67 - 21 265 978 23 1.427 

Nova Crixás 
VC 1.678.510,00 759.006,00 - 237.105,00 73.827.169,00 8.513.417,00 191.746,00 85.206.953,00 

OP 41 15 - 5 277 478 16 832 

Crixás 
VC 1.900.938,00 235.500,00 - 173.699,00 34.951.066,00 13.547.651,00 - 50.808.854,00 

OP 52 6 - 4 453 957 - 1.472 

São Miguel do 

Araguaia 

VC 7.233.221,00 2.615.064,00 - 895.139,00 26.476.054,00 8.784.896,00 279.245,00 46.283.620,00 

OP 104 41 - 29 179 866 73 1.292 

Uruaçu 
VC 8.621.197,00 2.993.972,00 - 1.454.415,00 18.373.992,00 12.431.759,00 92.659,00 43.967.994,00 

OP 92 42 - 14 146 1.229 9 1.532 

Subtotal 22.666.149,00 68.737.048,00 - 4.415.985,00 174.618.567,00 54.686.553,00 783.395,00 325.907.698,00 

Total da Região 48.185.827,00 79.480.814,00 330.570,00 8.499.626,00 346.513.854,00 167.037.377,00 2.976.922,00 653.024.991,00 

Fonte: Relatórios do Banco do Brasil para os anos de 2008 e 2009. Relatórios do CDE/FCO de Goiás para os anos de 2010, 2011 e 2012. Valores nominais. **Valor 0 (-). VC (R$) OP (Qt.) 
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Partindo para o diagnóstico da distribuição de empréstimos entre os municípios 

analisados, a partir da divisão dos valores contratados (VC) com as operações contratadas 

(OP), produz-se, assim, o valor médio por operação. Entre os municípios ranqueados, 

respectivamente: Nova Crixás (R$ 102.412,20) e Niquelândia (R$ 69.825,00) foram 

separadas entre aqueles que possuem VMO mediano, isto é, que concentram mais recursos 

entre os tomadores. São Miguel do Araguaia (R$ 35.823,24,00), Crixás (R$ 34.516,88,00) e 

Uruaçu (R$ 28.699,73) apresentaram uma melhor distribuição em relação ao restante dos 

municípios observados. Na realização desse cálculo, observou-se que Nova Crixás possui 

demanda na linha “Desenvolvimento Rural”, o que tem uma maior probabilidade de fomentar 

a pecuária de corte extensiva, atividade forte na região (Vide tabela 3.14). 

Todavia, torna-se importante analisar outros municípios, com vistas a diferenciá-los de 

modo a compreender como se dá o padrão de distribuição dos municípios dispostos na tabela 

3.15. Entre os municípios captadores de empréstimos de menor IDH da região, pode-se 

elencar, respectivamente: Amaralina 1,61%, Montevidéu do Norte 2,68%, Bonópolis 1,83%, 

Campinaçu 2,25%, Mundo Novo 2,00%, Nova Crixás 13,06%, Trombas 1,06%, Campos 

Verdes 1,56%, Nova Iguaçu de Goiás 2,28% e Novo Planalto 1,65%. A ordem descrita 

anteriormente não possui relação com a classificação da PNDR, no entanto, a classificação 

tem relação com os IDH’s municipais, visto que os municípios menos desenvolvidos (com 

menores IDH’s da região) são em sua maioria categorizados como Estagnada.  

 

Tabela 3.15 – Os dez municípios do Norte Goiano com menor IDH-M, segundo a tipologia da 

PNDR, IDH (2010), Densidade Demográfica (2010), Número de Agências do Banco do 

Brasil (2012) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012). 

MUNICÍPIO 
Participação 

do FCO (%) 

Tipologia 

da PNDR 

IDH-

M 

Densidade 

demográfica 

(hab/km²) 

Agências 

do 

Banco 

do Brasil 

Capacidade 

p/ famílias 

assentadas. 

Amaralina 1,61% Estagnada 0,609 2,56 - 253 

Montevidéu do Norte 2,68% Estagnada 0,613 3,09 - - 

Bonópolis 1,83% Estagnada 0,633 2,15 - - 

Campinaçu 2,25% Estagnada 0,631 1,85 - - 

Mundo Novo 2,00% Dinâmica 0,634 3,18 - 563 

Nova Crixás 13,06% Dinâmica 0,643 1,63 1 - 

Trombas 1,06% Estagnada 0,653 4,32 - 35 

Campos Verdes 1,56% Estagnada 0,654 11,37 
 

- 

Nova Iguaçu de Goiás 2,28% Estagnada 0,655 4,5 - - 

Novo Planalto 1,65% Dinâmica 0,658 3,18 - - 
Notas: Dados trabalhados pelo autor. **Valor 0 (-). 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), INCRA (2010) e BACEN (2010). 
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Como se vê, Campos Verdes (11,37 hab/km²) e Nova Crixás (1,63 hab/km²) são 

pequenos municípios, com densidades populacionais diferentes, mas somente Nova Crixás 

captou 13,06% dos recursos totais do FCO, o que mostra que a distribuição de recursos, 

muitas vezes, não tem relação com a distribuição da população no região. Nesse sentido, 

pode-se dizer que as captações dos 10 municípios do Norte Goiano de menor IDH-M não 

apresentam uma relação clara com a distribuição das densidades populacionais.  

Todavia, a relação das captações municipais com a questão populacional da região 

pode ser relativizada. Observou-se que a evolução populacional da região do Norte Goiano de 

1991 (312.891 hab/km²) chega a decrescer em 2010 (308.127 hab/km²), o que indica um 

esvaziamento populacional da região que, entre outros fatores, poderia estar relacionado à 

falta de oportunidades e investimentos na região. Esse dado nos faz pensar que os recursos 

direcionados a essa região são irrisórios perto daqueles direcionados ao Sudoeste Goiano, 

desconsiderando-se totalmente a questão populacional, contradizendo o planejamento do 

FCO, que estipula o aproveitamento de mão de obra local, e agravando a situação das 

migrações populacionais para os grandes centros urbanos. 

Nessa linha de raciocínio, é possível observar que, entre os 26 municípios, há somente 

onze agências bancárias e, nestas, houve novamente proximidade, de uma forma geral, com a 

malha viária. O acesso aos recursos do FCO nessa região é um dos piores proporcionados em 

todo o território goiano, pois, como se percebe, há poucas agências e elas não conseguem 

atender a todos os municípios. Isso fica claro quando se toma o caso dos tomadores do Norte 

Goiano que possuem mais dificuldade de locomoção e acesso a crédito do FCO, a exemplo 

dos menores tomadores de Bonópolis, que têm que se deslocar aproximadamente 73,5 km 

para adquirir empréstimos do FCO junto ao banco operador do FCO no município de São 

Miguel do Araguaia.  

No que se refere à distribuição de empréstimos nos assentamentos, dos 5.354 postos 

desocupados para receber famílias nos assentamentos, nenhum deles está ranqueado na lista 

dos cinco municípios com maiores investimentos. Em seguida, observa-se que a linha Pronaf-

RA deveria ser destinada com prioridade a municípios menos desenvolvidos (com menores 

IDH’s municipais na tabela 3.15), como Amaralina (com 253 operações), Mundo Novo (com 

563 operações) e Trombas (com 35 operações) que tiveram relativamente maior capacidade 

de assentar famílias sem-terra, considerando o numero de operações de empréstimos tida 

nesse período.  
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Mapa 3.8 – (A) Valores contratados nos cinco municípios com maiores investimentos do FCO no Norte Goiano 

Versus (B) Valores contratados do FCO nos dez municípios de menor IDH do Norte Goiano.  

 

Seguindo a reflexão da análise, observou-se que o desempenho da linha 

“Infraestrutrura Econômica” e as baixas absorções da agricultura familiar não chegam nem 

perto da alta performance da linha “Desenvovimento Rural” que financia diretamente a 

modernização da agricultura. Essa situação é preocupante, pois os grandes volumes de 

financiamentos foram direcionados excessivamente aos municípios adaptados e propícios ao 

desenvolvimento da agricultura moderna e da extração de minério.  

Assim, os empréstimos do FCO no Norte Goiano corresponderam à estrutura da 

organização social goiana, que, por sua vez, vem se modificando para atender a um modelo de 

produção voltado à agricultura moderna e à extração de minério, e recentemente das relações 

dinâmicas com os setores de serviços, de comércio e da infraestrutura.  

A partir da análise estatística, é possível observar que os alvos mais pobres parecem 

não ser atingidos, pois o planejamento possui métodos ineficazes na classificação da 

importância social de cada município. Assim, ficou imcompreensível o fato de empréstimos 
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se concentrarem majoritariamente na maioria dos municípios do Norte Goiano que, por sua 

vez, são mais populosos, com maior acesso às agências do banco operador e os maiores 

IDH’s, como se observa em ambas as parte (A/B) do Mapa 3.8. Obviamente, seria melhor 

estimular o fomento da agricultura familiar e da infraestrutrura básica (saneamento, moradia e 

etc) para combater a desigualdade. 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A atuação do Estado, principalmente após 1930, constituiu-se num ponto 

estratégico para a modernização do território brasileiro. Essa modernização é um reflexo das 

transformações econômicas e sociais pelos sucessivos governos estaduais e federais através de 

um planejamento que não teve preocupação com as desigualdades regionais, o que importava 

era a expansão capitalista.  

Nesse sentido, a identificação das desigualdades das regiões Centro-Oeste, Norte 

e Nordeste pelo Estado, inclusive aquelas no contexto intrarregional goiano, não significou 

que essas desigualdades foram tratadas a fim de serem minimizadas, para lembrar Arrais 

(2007). Para Salgado et al. (2010), essa identificação não significou que os instrumentos do 

planejamento e da regionalização criados pelo Estado contrapusessem-se ao movimento de 

integração e fragmentação do território goiano, que é uma das grandes causas das 

desigualdades regionais. 

Nesse contexto, o processo de modernização, sob a atuação do Estado, juntamente 

com o auxílio dos bancos federais, deu-se de forma excludente e concentradora no território 

goiano, visto que o conteúdo das políticas públicas, especificamente do FCO, fonte de 

empréstimos, vem historicamente excluindo as classes de trabalhadores mais carentes e das 

regiões mais pobres, principalmente os pequenos municípios pertencentes ao Norte Goiano, 

Oeste Goiano e Região do entorno do DF.  

No sentido de avaliação do FCO como política pública, é possível afirmar que, em 

22 anos de existência do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), a democratização dos 

recursos públicos pouco evoluiu no período de 1989 a 2012, sendo conveniente refletir se 

houve progressos nessa política, inicialmente desorganizada, pouco gestada territorialmente, 

com retenção de recursos, com baixas aplicações e altas inadimplências. Por outro lado, 

houve uma relativa melhora em sua performance no aumento dos recursos do patrimônio 

líquido e no aperfeiçoamento do planejamento, o que mostra que o Banco do Brasil não é 

meramente um mediador na concessão de empréstimos. 

Ao retomar os argumentos apresentados, observa-se que os rumos tomados pelo 

caminho evolutivo do FCO e por toda a discussão que se coloca em torno do planejamento 

estatal/bancário se movimentam tanto na velocidade (tempo) quanto na direção (espaço) de 

formas distintas. Isso pode ser sintetizado ao se perceber a direção em que evolui o 
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planejamento estatal/bancário: a tendenciosa burocracia bancária (ampliação dos limites dos 

conceitos de porte e criação de novos conceitos de porte), o esgotamento de recursos do FCO, 

a concentração das redes bancárias nos municípios mais desenvolvidos e as incoerências do 

planejamento regional do FCO. 

Partindo desse entendimento, é claro que os diversos mecanismos do 

planejamento (as diretrizes setoriais, classificação de portes, bônus de adimplência, áreas 

prioritárias, tipologia da PNDR e toda a discussão em torno da evolução do planejamento do 

FCO) são incapazes de controlar e reter a demanda dos municípios mais desenvolvidos, o que 

evidencia a exploração dos bancos operadores e as falhas de planejamento estatal.    

De uma forma geral, vale salientar que é conclusiva a particularidade do território 

goiano no Centro-Oeste, uma vez que a maior captação do setor rural (23% aplicações e 34% 

operações) foi de Goiás, acompanhado pela maior captação de microregiões goianas 

classificadas como Alta Renda (24% aplicações e 25% operações). Isso se deve, em parte, ao 

padrão econômico e demográfico das regiões, na escala inter-regional, mas principalmente à 

concentração de riquezas.  

De forma simplificada, é provável que os empréstimos sejam regionalizados na 

dimensão intra-regional excessivamente nas vocações regionais das regiões de planejamento, 

isto é, na especialidade produtiva das regiões, geralmente pensada pelo planejamento 

estadual, sob a forte influência da iniciativa privada, a ser diferenciada pela configuração 

territorial de Goiás. Entre as conclusões, pode-se salientar: A) a participação significativa da 

região Metropolitana de Goiânia e do Centro Goiano na captação de recursos empresariais, 

explicada pela força do setor industrial e de comércio e de serviços; B) as captações de 

recursos do Sudoeste Goiano, Sudeste Goiano, Sul Goiano revelam a forte participação do 

campo e principalmente do setor agropecuário; C) o Oeste Goiano e o Norte Goiano 

obtiveram uma crescente demanda nos recursos rurais pela participação evolutiva do setor 

agropecuário, no entanto, somente o Norte obteve um aumento significativo nos recursos 

empresarias que pode ser explicado pela forte presença da indústria do minério; D) a Região 

do Entorno do Distrito Federal, Noroeste Goiano e Nordeste Goiano obtiveram a mais baixa 

captação de recursos; todavia, a Região do Entorno do Distrito Federal apresentou a alteração 

evolutiva mais radical, porque mudou o foco empresarial para apenas disponibilidade de 

recursos rurais. 

Mais adiante, a análise foi redirecionada ao aprofundamento do estudo nas regiões 

de pequenos e médios municípios nas regiões de planejamento (Centro Goiano, Sudoeste 
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Goiano, Região do Entorno do DF, Oeste Goiano e Norte Goiano).  O valor médio por 

operação, ainda que seja questionável, possibilitou diagnosticar a concentração de 

empréstimos totais internamente nos municípios. Entre os observados, o município de 

Anápolis apresenta uma média alta (R$ 144.878,20) no Centro Goiano; Santa Helena de 

Goiás (R$120.332,40) e município de Jataí (R$110.452,90) no Sudoeste Goiano; Palmeiras de 

Goiás (R$ 65.528,30) e Caiapônia (R$ 48.902,64) no Oeste Goiano, Corumbá de Goiás (R$ 

55.646,80) na Região do Entorno do Distrito Federal, Nova Crixás (R$ 102.412,20) e 

Niquelândia (R$ 69.825,00) no Norte Goiano.  

Diante do exposto, fica claro que o padrão de distribuição de empréstimos mostra 

um movimento pró-mercado, que se direciona para pequenos municípios mais adaptados às 

vocações regionais e privilegiados pela agenda da iniciativa privada. Entre essas vocações, 

observa-se a predominância da expansão da industrialização, da agricultura moderna e da 

indústria do minério, nas suas respectivas regiões analisadas. Por outro lado, a ampliação 

desses setores pode relacionar-se ao fato de os recursos que os financiam tem maior 

probabilidade de serem captados pela classe de trabalhadores mais ricos, porque há todo um 

modelo econômico pensado para favorecer atores sociais que estejam atrelados a essas 

atividades, que geralmente são concentradoras de riqueza.  

Do ponto de vista setorial, e de forma evolutiva no período de 2008-2012, outra 

tendência pode ser visualizada: as regiões do Sudoeste Goiano, Oeste Goiano, Região do 

Entorno do DF, Norte Goiano fazem parte de um movimento predominante de altas 

performances da linha “Desenvolvimento Rural” e “Pronaf”, com exceção do Centro goiano, 

que é predominantemente forte na industrialização, seguido do Pronaf, que está classificado 

como segundo colocado. Diante disso, é bastante provável que a concentração de recursos na 

linha “Desenvolvimento Rural”, dê-se em virtude do agronegócio goiano (as atividades 

agropecuárias e agroindustriais), atingindo, de forma privilegiada, as grandes empresas do 

campo e a grande propriedade rural. 

Outro ponto observado é que há concentração de Pronaf-RA em municípios 

goianos mais distantes da capital estadual e menos populosos, identificados com bastante 

espaço para melhor distribuição dos recursos para assentamentos, inclusive porque muitas das 

liberações de recursos foram direcionadas para municípios que não possuíam assentamentos. 

Além disso, observou-se a concentração de recursos das linhas “Desenvolvimento Industrial”, 

“Comercial e serviços” e “Turismo regional”, cujos subsídios foram direcionados para as 

regiões goianas mais industrializadas ou/e urbanizadas. 
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Do ponto de vista espacial, se considerarmos que as linhas “Desenvolvimento 

Industrial” e “Desenvolvimento Rural” têm o objetivo de impactar essas atividades 

econômicas, pode-se concluir que os públicos-alvo dessas linhas sejam, em parte, 

concentradores de renda. Nessa lógica, é valido afirmar, no que se refere aos recursos rurais, 

que 46% foram direcionados para a grande propriedade rural e para a grande empresa rural. 

Pela ampliação dos conceitos de portes dos Pronaf’s, estima-se que esse percentual seja muito 

maior. No que se refere aos recursos empresariais, 65% destes foram direcionados para o 

setor industrial, que possui como maiores captadores as classes dos grandes e médios 

trabalhadores rurais. Esse padrão de distribuição de empréstimos é mais uma evidência de 

quem o regula é na verdade, a lógica capitalista, e não completamente o Estado, Banco e o 

Mercado. 

Como reflexo do atendimento a essa lógica, a concentração sempre se dá em 

municípios mais desenvolvidos (com maiores IDH´s municipais), populosos (com maiores 

densidades populacionais) e com maior acesso às agências do Banco do Brasil e às rodovias 

que ligam esses municípios à capital Goiânia, em detrimento da maioria de atores e regiões 

que fica desassistida de recursos. 

A comparação entre os diferentes graus de desenvolvimento classificados pela 

tipologia da PNDR com o IDH e as captações de recursos do FCO dos municípios goianos foi 

interessante porque, de um lado, observou-se que a tipologia, por exemplo, do Sudoeste 

Goiano aproximou-se do conceito de desenvolvimento do IDH, mesmo em face das altas 

captações de recursos para essa região, mostrando que o problema não foi a formulação do 

planejamento. De outro lado, observou-se que tanto as captações dos municípios no Norte 

Goiano como a tipologia estão desalinhadas com o conceito de desenvolvimento do IDH-M, o 

que mostra que o planejamento tem mascarado as reais desigualdades presentes na escala 

intrarregional. 

Nesses casos, há um nítido compasso entre as falhas do planejamento que 

favorecem, em parte, a classe dos trabalhadores mais ricos e o movimento de crescimento das 

liberações ou distribuição de empréstimos, que também privilegia a classe dos trabalhadores 

mais ricos. Esse impasse converge em uma maior contradição do sistema de funcionamento e 

de distribuição do FCO, pois, além de ser fruto de planejamento generalizado, esquivando-se 

diretamente dos alvos que necessitariam ser investidos, os reais investimentos foram 

direcionados para abastecer a ganância das classes ricas mais adaptadas às vocações regionais 
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pensadas pela agenda da iniciativa privada, fortalecendo a “segregação sócio-espacial” no 

território goiano. Todo esse processo é custeado pelo financiamento público. 

Nesse processo, observou-se que indiretamente a guerra fiscal vem agravando o 

esgotamento dos recursos do FCO, dificultando principalmente o acesso dos trabalhadores de 

menor porte, para a maior captação das classes de trabalhadores mais ricos e que possui maior 

acesso a crédito. Isso é prejudicial à conjuntura da produção econômica do território goiano, 

pois alimenta um círculo vicioso que reforça a desigualdade e não oferece um retorno 

socioeconômico concreto para sociedade goiana. 

Nesse aspecto, não podemos esquecer que a oferta do FCO, segundo o 

planejamento, garantiria recursos públicos às regiões menos desenvolvidas e inibiria os 

deslocamentos populacionais. Mas isso, ao que tudo indica, não acontece no Norte Goiano no 

período de 2008-2012, pois os empréstimos são concentrados nos pequenos e médios 

municípios mais desenvolvidos. O efeito é a migração das populações migram para esses 

municípios, em busca, entre outros fatores, das exuberantes condições de oferta de crédito. 

Esse fato, associado à baixa evolução da população e à perda populacional, alinha-se a outros 

fatores que causam a migração.  

Nesse sentido, vale lembrar que os questionamentos em relação à gestão do 

Banco do Brasil nas distribuições de empréstimos no território goiano foram pertinentes, 

mas quem pode ser responsabilizado, em primeiro lugar, é o Estado, inclusive porque ficou 

óbvio que a questão das desigualdades estaria sendo tratada com pouca prioridade na 

dimensão política. 

Além disso, é possível salientar que a conexão entre esses temas foi investigada, 

além das discussões da base legal ou financeira, e de forma inter-relacionada, procurando os 

principais processos, formas, estruturas e funções presentes nos caminhos evolutivos do FCO 

no território goiano. Para isso, é preciso considerar as palavras de Santos (1985, p. 50), que 

argumenta que “a compreensão da organização espacial, bem como da sua evolução, só se 

torna possível mediante a acurada interpretação do processo dialético entre formas, estruturas 

e funções através do tempo”. 

Ao analisar os diferentes cenários, observou-se que as argumentações de Santos 

(1985), podem ter fundamento em nosso caso, uma vez que há três temporalidades marcadas a 

serem considerados na análise regional dessa política pública: o tempo do processo de 

modernização do território, o tempo político e o tempo da distribuição e evolução de 

empréstimos.  



159 

 

O tempo do processo de modernização do território pode ser compreendido 

quando se analisam as políticas de planejamento historicamente influenciadas pelos 

sucessivos governos federais e estaduais que não tinham preocupação com as desigualdades 

regionais.  Na verdade, a ocupação e apropriação do território goiano, desde o período 

colonial, sempre concentrou riquezas e isso nunca foi uma pauta muito importante, apesar das 

diversas consequências elencadas, que se constituem como apenas uma face perversa do 

capitalismo selvagem e da globalização. Esse diagnóstico, por sua vez, não é apenas um 

produto histórico dado pela atual materialização dos investimentos, mas um meio para a 

manutenção da distribuição desigual de recursos, como no caso das redes bancárias, que são 

organizadas para favorecer municípios mais desenvolvidos, com maior acesso à capital do 

estado.   

Sobre o tempo político, este diz respeito à relação estabelecida entre o banco e o 

governo, que produz as mudanças evolutivas legais do planejamento estatal/bancário do FCO, 

influenciando, de forma racional, o direcionamento de recursos. Todavia, é nesse tempo, 

segundo Raffestin (1993), que o Estado se constrange com seu falso discurso, divulgando a 

promoção da diversidade produtiva da economia e a competitividade que, no fundo, traduz-se 

num comportamento contrário ao papel de indutor do desenvolvimento. Desse modo, as 

pressões sociais das regiões influenciam para que o discurso regional sempre se atualize, 

renovando-se cheio de positividade, propondo leis, decretos, políticas e elaborando novas 

regionalizações que, na prática, não refletem a realidade regional. Como consequência, os 

atores representativos organizam duas estratégias: divulgar o discurso regional e atuar, 

efetivamente, com uma prática que não é regional, de tal forma que a descontinuidade das 

ações regulatórias do FCO no território e a multiplicidade de discursos difundidos pelo Estado 

em torno desse tema em um período de tempo tão breve são resultado dessas incoerências.  

Paralelamente, existe o tempo da distribuição dos investimentos, que, embora 

fragmentado na análise empírica, apresenta-se sob o aspecto do seu significado real, o que 

inclui a performance dos repasses governamentais, as contratações, os recursos do patrimônio 

líquido e similares. Cabe lembrar que esse tempo dos investimentos é afetado, de forma 

evolutiva, pela influência do mercado financeiro, a exemplo da crise cambial em 1999 e da 

crise imobiliária americana em 2008-2009. Isso nos faz pensar que o planejamento 

estabelecido, por sua vez, nunca significará planejamento cumprido que impacte, de forma 

imediata e totalmente determinante, na alocação de empréstimos e na organização social que 

estiver vigente.  
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Partindo dessa análise temporal, é interessante evidenciar que a junção dos tempos 

anteriormente descritos evolui espacialmente em total descompasso com o sentido de 

desenvolvimento regional. Segundo Santos (1985), isso resulta na produção de novas formas 

desigualmente distribuídas na produção do território, dotadas de “rugosidades”, que 

mostraram a história regional futura e, em nosso caso, manterão a perpetuação da distribuição 

desigual de empréstimos do FCO no território goiano.  

Tal situação agrava a desigualdade regional do território goiano, uma vez que os 

tomadores de menor porte eventualmente têm mais dificuldades para obter acesso às novas 

diretrizes do planejamento, o que, antecipadamente, atrasa o conhecimento dos direitos 

sociais dos mesmos.  

Contudo, o problema da desigualdade não mora propriamente na aquisição de 

direitos sociais, mas sim na dificuldade de ter acesso aos recursos, o que indica a necessidade 

de uma ampla reforma do sistema estatal/bancário, não apenas nas bases legais e financeiras, 

mas na forma de ações que realmente mudem esse quadro de desigualdade, com vistas a dar 

maior acesso aos tomadores de menor porte.  
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ANEXOS 



ANEXO A 
 

LEGISLAÇÃO 

 
LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989 

Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da 

Constituição Federal, institui o FCO Constitucional de 

Financiamento do Norte - FNO, o FCO Constitucional 

de Financiamento do Nordeste - FNE e o FCO 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - 

FCO, e dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no exercício do cargo de 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º 

Ficam criados o FCO Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, o FCO 

Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o FCO Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste - FCO, para fins de aplicação dos recursos de que trata a 

alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, os quais se organizarão e funcionarão 

nos termos desta Lei. 

 

I - Das Finalidades e Diretrizes Gerais 

 

Art. 2º Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de caráter 

regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em 

consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento. 

 

§ 1º Na aplicação de seus recursos, os Fundos Constitucionais de Financiamento 

do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle monetário de 

natureza conjuntural e deverão destinar crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas 

instituições financeiras, em função das reais necessidades das regiões beneficiárias. 

§ 2º No caso da região Nordeste, o FCO Constitucional de Financiamento do 

Nordeste inclui a finalidade específica de financiar, em condições compatíveis com as 

peculiaridades da área, atividades econômicas do semi-árido, às quais destinará metade dos 

recursos ingressados nos termos do art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. 
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APÊNDICES 



APÊNDICE A 
 

 
Legenda 1: Solicitação de dados enviada ao CDE/FCO (GO) e ao Ministério da Integração Nacional. 
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APÊNDICE B 
 

 
Legenda 2: Solicitação de dados enviada ao CDE/FCO (GO) e ao Ministério da Integração Nacional. 
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APÊNDICE C 
 

 

 

 
Legenda 4: Email em resposta à concessão sobre os dados de inadimplência. 
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Legenda 3: Email em relação à informação da distribuição das Agências 
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APÊNDICE D 

 
Legenda 5: Organograma de Escalas de gestão e poder dos atores mais representativos do Estado do FCO. 
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APÊNDICE E 

Região de 

planejamento 
Área km² Áreas prioritárias 

IDH-M 

(2010) 
Índice de GINI (2010) 

municipal 

População residente Agências 

do Banco 

do Brasil - 

2012 

Áreas e 

estabeleciment

os da 

agricultura 

familiar -2006 

Capacidade 

de famílias 

nos 

assentament

os -2011 
1991 2011 

Centro Goiano 18.493,05 
AR=11, AE= 21 

e ES=20 
0,634 a 0,775 0,37 a 0,56 478.858 628.765 13 0.308 1.065 

Entorno do DF 35.950,00 
AR= 19, ES= 19, 

RIDE=   19 
0,647 a 0,746 0,44 a 0,61 472.586 

1.065.42

3 
14 10.601 30 

Região 

Metropolitana 

de Goiânia 
38.726,36 AR=20, AE=1 0,664 a 0,799 0,44 a 0,59 135.378 171.684 49 4.732 35 

Nordeste 15.543,89 AE=19, DI= 20 0,584 a 0,713 
0,46 a 0,66 (Com 

exceção de 

Buritínopolis 0,78) 
133.927 141.368 7 9.134 - 

Noroeste 

Goiano 
59.553,22 

AE=6, DI= 5, 

ES= 2, AR=6 
0,655 a 0,726 0,39  a 0,56 312.891 308.690 5 6.136 1.813 

Norte Goiano 52.682,23 
AE=5, DI= 7 

, ES= 19 
0,609 a 0,737 0,4 a 0,58 321.482 339.086 11 12.074 5.354 

Oeste Goiano 67.397,20 
AR=3, DI= 10, 

ES= 29 
0.653 a 0,743 0,39 a 0,66 

1.312.70

9 
2.206.13

4 
17 13.679 3.401 

Sudeste Goiano 25.120,23 AR=22, AE= 5 0,659 a 0,766 0,39 a 0,59 186.896 251.146 9 8.524 199 

Sudoeste 

Goiano 
61.498,46 

AR=24, AE= 1, 

ES= 2 
0,654  a 0,757 0,4 a 0,6 365.173 563.168 22 5.857 1.547 

Sul Goiano 25.122,04 AR=21, AE=4 0,684 a 0,752 0,41 a 0,68 299.003 405.124 14 7.391 292 
Legenda 6: Quadro – Estado de Goiás: Área Km², Áreas prioritárias, IDH-M (2010) Municipal, Índice de GINI Municipal- 2010, População Residente (1991 e 2011), Nº de 

Agências do Banco do Brasil (2012), áreas e estabelecimentos da agricultura familiar (2006) e a capacidade de famílias nos assentamentos (2012), segundo as 10 regiões de 

planejamento. 

Fonte: Banco do Brasil (2010), IBM (2010), IBGE (2006), INCRA (2010) e BACEN (2010). 

Notas: Dados e informações trabalhados pelo Autor. **Valor 0 (-). Alta renda (AR), Dinâmica (DI), Estagnada (ES) e Baixa Renda (BR).  
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APÊNDICE F 

 
IMAGENS E INFORMAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS FINANCIADOS PELO FCO 

NO ESTADO DE GOIÁS. 
 

 
Fonte: http://www.helbor.com.br/alphapark/obras/. Acesso em: 2 maio de 2013. 

 

Obs: O empreendimento na área de serviços de hotelaria, localizado em Goiânia, financiou a própria construção 

Civil a partir dos recursos do FCO na área de setor de turismo regional. O valor aprovado para o 

empreendimento foi de R$ 9.750.000,00, gerando 80 empregos diretos no ano de 2011. Fonte: 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/112137/conselho-de-desenvolvimento-do-estado--cde-fco. Acesso em: 2 

maio de 2013. 

 

 

 
Fonte: http://www.allnutrialimentos.com.br/noticias/all-nutri-se-expande/. Acesso em: 2 maio de 2013. 

 

Obs: O empreendimento localizado em Goiânia financiou duas vezes itens como Indústria de beneficiamento de 

arroz / feijão, é financiado no setor industrial, e retirou no total de recursos públicos  um valor R$ de 

4.093.180,00 para geração de 214 empregos diretos no ano de 2011. 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/112137/conselho-de-desenvolvimento-do-estado--cde-fco. Acesso em: 2 

maio de 2013. 
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Fonte: http://www.coming.com.br/site1/. Acesso em: 2 maio de 2013. 

 

Obs: O empreendimento, na área de Coureira – curtimento e outras preparações do couro, localizado no 

município de trindade, enquadrado no setor industrial, financiou obras civis, como um valor de R$ 1.050.000,00, 

gerando 30 empregos diretos no ano de 2011. Fonte: http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/112137/conselho-

de-desenvolvimento-do-estado--cde-fco. Acesso em: 2 maio de  2013. 

 

 
Fonte: http://eldoradogoiania.blogspot.com.br/2012/04/cmo-construtora.html. Acesso em: 2 maio de 2013. 

 

Obs: O empreendimento na área de Indústria da construção civil, localizado em Goiânia, financiou capital de 

juros no valor de R$ 800.000,00, gerando 183 empregos diretos. Fonte: 

http://www.segplan.go.gov.br/post/ver/112137/conselho-de-desenvolvimento-do-estado--cde-fco. Acesso em: 2 

maio de 2013. 

 

Obs. Os empreendimentos apresentados são classificados como grandes portes.  


