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O Brasil é um país de dimensões continentais apresentando muitas diferenças 

desde físicas até sócio-econômicas. Essas características marcam o país principalmente no 

tocante as diferenciações entre as regiões, diferenciações estas que trouxeram problemas 

políticos para a nação. Para ficar mais claro tal diferenciação fazer-se-á um pequeno 

histórico sobre o processo de formação econômica nacional e suas conseqüentes 

diferenciações. 

O Brasil se formou a partir de um sistema colonial baseado na dependência 

econômica por parte de sua metrópole (Portugal). Essa, por sua vez, promoveu um sistema 

de colonização baseada na Colonização de Exploração implantando nas terras brasileiras 

atividades econômicas voltadas para o mercado externo. Assim têm-se os famosos ciclos 

econômicos brasileiros sendo que o primeiro foi o ciclo do açúcar, o segundo o da 

mineração e o terceiro o do café. 

Esses ciclos trouxeram diferentes conseqüências para o país onde o primeiro 

ciclo, o do açúcar, beneficiou basicamente a região Nordeste uma vez que esta oferecia 

condições suficientes para a implantação dessa cultura. Mesmo assim ela beneficiou outras 

regiões como a região da Capitania Hereditária de São Vicente, atual estado de São Paulo, 

que promovia expedições no sertão brasileiro (bandeiras) em busca de indígenas para 

escravização e negros fujões3. Lembra-se que esse ciclo baseou-se nas atividades rurais 

sendo que a maior parte da população nacional, neste período, estava concentrada na zona 

rural. 

O ciclo aurífero já foi diferente uma vez que possibilitou uma integração maior do 

Brasil. A região de exploração do ouro e pedras preciosas era a região central do Brasil com 

destaque para os estados de Minas Gerais e Goiás. Essas áreas não produziam qualquer 

outro produto a não ser os voltados para a mineração. Assim foi necessário que outras 
                                                 
1 Graduado em Economia pelo Unimontes, Mestre e Doutorando em História Econômica pela USP, 
professor da Unimontes e das Faculdades Santo Agostinho. – mfmo@uai.com.br 
2 Graduado em Licenciatura Plena em Geografia e graduando em Ciências Econômicas pela 
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), pós-graduando em Geografia e Gestão 
Ambiental – mscostas@uai.com.br 
3 Furtado, em seu livro Formação Econômica do Brasil, afirma que o sistema açucareiro foi a primeira 
atividade industrial e que gerou um efeito multiplicador sobre outras áreas em especial o sertão 
nordestino com a criação de gado para alimentação do setor açucareiro. 
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regiões do Brasil produzissem para saciar a demanda das áreas minerais. Surgem então, 

além do Nordeste com a produção de gado e gêneros alimentícios, o sul com a produção de 

animais para carga como cavalos, burros, mulas, dentre outros, São Paulo como promotor 

de bandeiras e descoberta de novas jazidas minerais e produção agrícola. 

O ciclo do café veio diminuir essa integração com a implantação de um sistema 

dependente não das outras regiões nacionais, mas do exterior. Houve um aumento da 

importação não só de gêneros, mas também de mão-de-obra européia. No mesmo período 

vê-se a chegada da família real ao país, no momento colônia. Assim a dependência externa 

aumento em detrimento da dependência entre as regiões brasileiras. 

O ciclo do café gerou um desenvolvimento até o momento inédito na região 

sudeste, local da sua implantação, e mesmo com a sua finalização na década de 1930, ele 

propiciou infra-estrutura para o surgimento das atividades industriais nesta área. É 

importante ressaltar que em outras áreas do país já havia atividades industriais, mas a 

industrialização paulista, em função da infra-estrutura cafeeira4, superou todas e se tornou 

hegemônica. 

Nota-se que de todos os ciclos, o que mais contribuiu para a diferenciação entre 

as regiões brasileiras foi o ciclo cafeeiro. A partir dele, com o surgimento das atividades 

industriais, nota-se um desenvolvimento elevado dessa área em detrimento das demais. 

Isso é tão percebido que, com o Governo de Vargas, houve um investimento em transportes 

que integraram o país. A partir de Getúlio o Brasil saiu de um sistema de organização do 

seu espaço de Ilhas ou Arquipélagos para Centro-Periferia, ou seja, o centro se tornou a 

região industrial e o resto do país ficou dependente a este5. 

A concentração industrial no sudeste atraiu investimentos. São Paulo e Rio de 

Janeiro possuíam infra-estrutura que atraia cada vez mais atividades e investimento 

governamentais. Essa região recebeu investimentos que promoveram um aumento da sua 

malha de transportes, produção de energia elétrica, comunicações, etc, que aceleraram 

ainda mais o seu ritmo de crescimento. Esses investimentos atraiam cada vez mais 

indústrias. Nota-se aí que o desenvolvimento dessa área promovia mais desenvolvimento 

uma vez que as atividades econômicas, especialmente as industriais, não buscariam locais 

                                                 
4 Essa infra-estrutura era: capital que, após o fim do ciclo do café, passou a ser investido nas 
indústrias em detrimento das lavouras cafeeiras, mão-de-obra qualificada, com a migração de 
europeus para a região, mercado consumidor, instituições financeiras, como bancos e bolsas de 
valores, meios de transporte (antes eram usados para transporte do interior paulista para o litoral), 
dentre outros. 
5 O investimento em transportes possibilitou um aumento dos fluxos comerciais entre as regiões 
brasileiras. Esse processo provocou a quebra de várias indústrias principalmente no Nordeste uma vez 
que as atividades industriais do sudeste, em especial as paulistas, eram muito mais eficientes que 
estas. Promoveu-se assim uma dependência desta primeira ao sudeste. As outras regiões acabaram 
se tornando dependentes em função de processos semelhantes. 
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sem infra-estrutura para se implantar. A partir desse momento a diferenciação entre as 

regiões se agrava. O desenvolvimento da região industrial era elevadíssimo em detrimento 

dos das outras regiões. 

As diferenciações geraram a perca de importância de regiões de antiga 

dominação, destacando-se principalmente a região nordeste que, após o ciclo do açúcar, 

veio perdendo espaço na economia nacional sendo ultrapassada pelo sudeste. Essa 

situação propiciou um clima de ciúme entre as regiões. Sendo assim as coligações política 

começaram a se articular de modo a pressionar o governo central para observar a questão 

das regiões periféricas. 

Esse clima de ciúme se tornou mais visível a partir do governo de Juscelino 

Kubitschek. O Plano de Metas, criado por pela equipe de governo de Juscelino, promoveu 

uma série de investimentos em setores decisivos da economia nacional, os famosos setores 

de estrangulamento. Mesmo assim, sendo um plano de âmbito nacional, este veio beneficiar 

mais a região sudeste do que outras áreas do país. 

Ao mesmo tempo, inicial-se no Brasil, após a II Guerra, um novo modelo de 

diminuição das desigualdades regionais. A partir do referido modelo aliado a influência de 

teorias que consideravam necessárias a intervenção do setor público no mercado para 

eliminar as barreiras contra a integração regional plena (Mesquita, 1995), o Estado começou 

a intervir em regiões menos desenvolvidas com o objetivo de gerar uma infra-estrutura 

mínima de modo a atrair investimentos. Dessa forma, o intervencionismo estatal passa a 

acumular duas funções: 1) resolver os problemas das desigualdades regionais e 2) tornar a 

região mais atraente para o mercado capitalista. 

O desenvolvimento dessa linha de pensamento fez surgir, a partir de 1959, as 

Superintendências de Desenvolvimento, com destaque para primeira, a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)6, que já contava com um órgão de prestação de 

assistência financeira e técnica a empreendimentos locais, que era o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB). Essas superintendências tinham como objetivo principal o subsídio ao 

desenvolvimento através de um planejamento que elegeu setores considerados chave para 

o desenvolvimento regional. Essas medidas promoveram uma minimização do clima de 

ciúmes referido anteriormente, mas não o resolveram por completo. 

O caso da SUDENE 

A SUDENE foi criada tendo como objetivo promover o desenvolvimento da região 

nordeste do país, em especial o industrial, com base em recursos obtidos a partir de 

                                                 
6 Para uma revisão completa sobre a evolução da política de desenvolvimento para o Nordeste, ver 
Oliveira (1996). 

 10533



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

incentivos fiscais e financeiros e também com investimentos estatais que visavam a 

provisão de infra-estrutura viária e energética na região. O objetivo era tornar a região 

atraente para os capitalistas. 

Inicialmente se alegava que o principal problema nordestino era o clima. O mesmo 

caracteriza-se como semi-árido tendo como fato preponderante os longos períodos de 

estiagem. Na Figura abaixo visualiza-se a área afetada pelas secas: 

Figura 1 

 

Essa característica traz problemas para algumas áreas do nordeste, em especial o 

interior, mas não para toda a região. Além do mais não se pode colocar como principal 

problema da região a questão da seca uma vez que a mesma era desprovida de uma infra-

estrutura que atraísse atividades econômicas, em especial, as industriais. 

Fonte: VESENTINI, 2002. pg. 257. 

Nos seus primeiros anos, a SUDENE realmente cumpriu o seu papel de acordo 

com a sua proposta original. Assim, a autarquia desenvolveu estudos que elegeram setores-

chave que trariam um efeito multiplicador na economia nordestina. Destinou-se a maior 

parte dos recursos para esses setores principalmente na constituição de infra-estrutura local 

e atividades industriais e agrícolas. O sucesso da ação inicial da SUDENE pode ser 

considerado em função da descentralização das suas atividades. De acordo com Oliveira 

(2004, p. 26): 

A proposta original da SUDENE baseava-se numa concepção nacional, 

voltada para um mercado popular e crescente integração nacional, ambas 

sustentadas numa forte política de distribuição de renda, pessoal e 
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regional. Os instrumentos que a Instituição possuía eram amplos; 

principalmente os Planos Regionais, com poder legal (inclusive 

orçamentário e financeiro), e de coordenação das ações do Governo 

Federal na região. 

Com as mudanças governamentais, deixa-se para trás um sistema governamental 

presidencial democrático e incorpora-se a ditadura comandada por militares. Os militares, 

com o objetivo de manter sobre controle a situação, promoveu uma centralização do sistema 

governamental diminuindo o poder dos estados e entidades locais. Isso trouxe para a 

Sudene um esvaziamento donde o planejamento passa a ser feito centralmente, os recursos 

orçamentários vão sendo gradativamente diminuídos – quase eliminados – minando a 

capacidade de intervenção. Ainda de acordo com Oliveira (2004, p. 27): 

…restou praticamente o sistema de “financiamento” via incentivos fiscais.e 

mesmo estes foram perdendo recursos ao longo dos anos, inicialmente 

para outros fundos e depois para outros mecanismos de renúncia fiscal, 

ambos comprometendo a eficácia do desenvolvimento do Nordeste. 

Outros aspectos do esvaziamento podem ser destacados, de acordo com Oliveira 

(2004): 

1. Esvaziamento do 34/18 – FINOR7: Inicialmente só Nordeste usufruía deste tipo 

incentivo, depois outras regionais passam a se beneficiar, principalmente através de 

fundos semelhantes e do FISET – Fundo de Investimento Setorial. Ainda no início da 

década de 1970, são criados o PIN e PROTERRA, que ficam com metade dos 

recursos antes destinados ao FINOR. Por fim, o nordeste passa a receber apenas 

um quinto de um montante que era originalmente a ele exclusivamente destinado. Do 

orçamento das renuncias fiscais e subsídios destinados às políticas regionais. Em 

1999, o nordeste participa com 27,8%, aí incluídos o FINOR, SUDENE, FNE (Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste) e FDR (Ministério da Fazenda: 2000). 

2. Renúncia Fiscal Geral: anterior só o Nordeste era beneficiado pelo sistema de 

renúncia fiscal. Esse sistema se expande para vários outros tipos de incentivos. 

Destaca-se o mecanismo de incentivo a industrialização, o FINOR, que conseguiu 

reverter o quadro de desigualdade nordestino. Após a sua extinção a situação voltou 

a ficar negativa diminuindo a participação regional no VBP (valor bruto da Produção). 

O mecanismo do FINOR é mais amplo e dentro dele podem ser destacadas 

algumas ações que promoveram o esvaziamento da SUDENE. São eles: 

                                                 
7 Fundo de Investimento do Nordeste. 
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a) Beneficiamento de empresas de outras regiões com o sistema de renúncia fiscal: as 

empresas de outras regiões, em especial do sudeste, direcionavam 50% do imposto 

de renda devido para o FINOR. Estes recursos iriam cair em uma carteira de crédito 

que poderia ser utilizada por qualquer empresa que fosse investir no Nordeste. 

Assim as empresas do Sudeste acabavam captando esses recursos quando 

constituíam filiais em qualquer estado nordestino. Assim transferia-se a hegemonia 

dos empresários locais para os de outras regiões. 

b) Se o Imposto de Renda fosse cobrado normalmente, o governo poderia investir 

esses recursos selecionando os projetos beneficiados maximizando os ganhos 

econômicos e sociais. Com a renúncia fiscal o governo colabora com a concentração 

de renda local bem como da regional. 

c) Exclusão ou dificuldade dos pequenos, micro e mini-empresários para acesso as 

fontes de financiamento uma vez que era exigida a formação de empresas SA's que, 

na maioria das vezes, são empresas de grande porte pelo grau de complexidade e 

organização. Nota-se que a maior parte das empresas nordestinas são de pequeno 

porte. 

d) Outro fator de destaque é o fato de ter-se pouco dependência interna por parte das 

empresas. Estas são mais dependentes do exterior do que da própria região. Essa 

característica teria estimulado um crescimento aquém do ótimo, possível ou 

desejado. 

Em função de todos esses problemas, volta-se novamente na cena política, ao 

famoso clima de ciúme entre as regiões em função da diminuição das verbas voltadas para 

a mitigação dos problemas regionais no Brasil, em especial no Nordeste como já destacado. 

Torna-se necessário criar uma nova fonte constante de recursos para a região nordeste. 

Isso se inicia a partir do final da década de 1970 e consolida-se com a Assembléia 

Constituinte de 1988. Cria-se então dos Fundos Constitucionais de Financiamento. 

Os referidos fundos surgiram numa situação de total articulação política das 

regiões menos desenvolvidas na Constituinte de 1988. Nesta houve uma queda de braço 

entre os políticos paulistas e cariocas e os políticos nordestinos e, inseridos depois nesta 

disputa, do centro-oeste e norte brasileiro. Era prioridade para o Nordeste aprovar, na 

constituinte, alguma forma de garantir verbas federais fixas para os pequenos e médios 

produtores regionais, assim promovendo o desenvolvimento regional e combatendo o 

desequilíbrio regional brasileiro. 

Como na Assembléia Constituinte havia uma tendência para privilegiar os estados 

do Centro-Sul, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, em função da concentração 
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industrial, financeira e agropecuária. Essa concentração fazia, e ainda faz, com que esses 

estados sejam responsáveis pela maior parte do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Assim 

houve uma mobilização entre os políticos nordestinos de modo a tentar combater esse 

privilégio. Pouco tempo depois se juntou aos nordestinos os políticos do Norte e Centro-

Oeste. Essa união levou a aprovação de um artigo constitucional destinava verbas fixas 

para as três regiões menos desenvolvidas do Brasil. Surgiram assim os Fundos 

Constitucionais de Financiamento. 

A Constituinte de 1988 

A Assembléia Constituição, como já mostrado acima, foi uma disputa acirrada entre 

os políticos principalmente Nordestinos e Paulistas. Nela, as regiões menos desenvolvidas 

tiveram como vitória não somente a criação dos Fundos Constitucionais de 

Desenvolvimento, mas também vários artigos que garantiam a diminuição das disparidades 

regionais. Dentre esses artigos pode-se destacar: 

a) “Art. 21, IX – formulação de planos regionais de ordenação e desenvolvimento 

econômico e social entre as competências da União; 

b) Art. 170, VII – redução das desigualdades como objetivo da ordem econômica; 

c) Art. 43 - ação diferenciada em termos regionais, visando a redução das disparidades, 

compreendendo incentivos, tarifas, juros, etc.; 

d) Art. 159 - Instituição dos fundos de participação e fundos regionais (Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte – FNO, e Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

Oeste – FCO); 

e) Art. 163, VII – função equilibrada das instituições oficiais de crédito; 

f) Art 165, § 1o. ao 7o. – orçamento regionalizado segundo o critério populacional; 

g) Art. 192 – desenvolvimento equilibrado entre os objetivos do sistema financeiro 

nacional; 

h) Art. 42 (Ato das Disposições Gerais Transitórias) – aplicação mínima de recursos 

federais destinados à irrigação.” (FIEC: 2003). 

A região menos desenvolvida mais ativa no processo constitucional foi o Nordeste. 

Os nordestinos tinham uma proposta para a constituinte, mas as conquistas conseguidas 

ficaram aquém da proposta original. Um ponto notório é a questão das da eqüitatividade dos 

tributos e gastos governamentais. O Nordeste chegou a cogitar que o montante geral de 
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recursos arrecadados fosse distribuída com base no critério per capita e inversamente 

proporcional à renda. No texto original do anteprojeto de texto constitucional encaminhado a 

seguinte passagem: 

Art. – As regiões cujas condições sociais e econômicas apresentem 

disparidades de desenvolvimento em relação às suas congêneres 

receberão tratamento diferenciado e prioritário por parte da União. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Como forma de diminuir as disparidades inter-

regionais, a participação de cada região nas despesas da união será feita 
na proporção inversa a sua renda e direta a respectiva área geográfica 
e população. 

Art. – O planejamento econômico e social nacional far-se-á de forma 

regionalizada, de modo a expressar as peculiaridades e especialidades de 

cada Região. 

§ 1°. (…) 

§ 2°. Sem prejuízo do exposto no art. , não podem os planos nacionais de 

desenvolvimento econômico e social contemplar as regiões carentes 
com investimentos inferiores à média nacional das Regiões. (Grifo 

Nosso) (Silva, 1987, p. 13) 

Essa proposta feita pelos políticos nordestinos atenderiam as funções do Estado, 

onde estas estão diretamente relacionadas com a cidadania. Esta última, por sua vez, é 

direito de todos. Baseado neste princípio, o critério per capita e inversa, a renda atenderia 

ao critério de equidade e justiça social onde todos os Estados da Federação receberiam 

verbas equivalentes, pois sua vinculação seria com as necessidades e direitos dos 

cidadãos. Infelizmente esta proposta nem foi considerada na assembléia. 

Prevaleceu a lógica da capacidade de arrecadação; assim, aqueles com maior 

desenvolvimento e renda produziriam mais riquezas e, conseqüentemente, mais tributos, daí 

com maior volume de recursos (principalmente per capta) teriam maior disponibilidade para 

financiar o fomento ao desenvolvimento e aos gastos sociais. 

Outro ponto de discussão foi a questão do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços). De acordo com a proposta, a arrecadação do imposto ficaria com o 

Estado pagador e não com o produtor do produto ou serviço. Por pressão de São Paulo e 

Rio de Janeiro, inverteu-se essa lógica ficando a arrecadação com os estados produtores. 

 10538 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Como se vê, os estados do Centro-sul possuíam mais força do que os estados do 

Nordeste ou mesmo do Norte e Centro-Oeste. Assim, para que fossem feitas concessões 

aos nordestinos, estes contaram com auxílio de instituições como o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB) e a Sudene. Estas funcionaram como assessoria da bancada promovendo 

várias ações para discussão dos problemas nordestinos como fóruns, encontros e outros. 

Outro apoio foi a presidência da república uma vez que o presidente da época era 

nordestino. Este ajudou na realização das ações já referidas para discussão dos problemas 

nordestinos e nos amarramentos políticos. 

A união das bancadas nordestinas as das demais regiões menos desenvolvidas do 

país promoveram um aumento do poder político do grupo e conseqüente enfrentamento, em 

relativo grau de igualdade, com as bancadas das regiões mais desenvolvidas. A partir dessa 

junção de forças e conseqüente embate, surgem os fundos constitucionais de financiamento 

sendo o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), o FCO (Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e o FNO (Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte). 

Os fundos foram criados pelo artigo 159 da Constituição Federal: 

Art. 159 – A União entregará: 

I. Do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos 

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e 

sete por cento na seguinte forma: 

a) … 

b) … 

c) Três por cento, para aplicação em programas de financiamento 

do setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

através de suas instituições financeiras de caráter regional, de 

acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 

assegurado ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos 

destinados à região, na forma que a lei estabelecer. 

Mesmo com a inserção na constituição federal de um artigo para a criação dos 

fundos, os mesmos necessitavam de uma lei específica para o seu funcionamento. Desta 

forma, o bloco político articulado das regiões menos desenvolvidas entraram em cena mais 

uma vez para colocarem nos ADTCF8 (artigo 34) a seguinte determinação: 

                                                 
8 Aditivo Temporário da Constituição Federal 
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Art.34 – O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do quinto 

mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da 

Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda n. 1, de 1969, e 

pelas posteriores: 

............................................................... 

§ 10 – Enquanto não entrar em vigor a lei prevista no art. 159, I, “c”, cuja 

promulgação se fará até 31 de dezembro de 1989, é assegurada a 

aplicação dos recursos previstos naquele dispositivo da seguinte maneira: 

i.seis décimos por cento na região Norte, através do Banco da Amazônia 

S.A.; 

ii.um inteiro e oito décimos por cento na Região Nordeste, através do Banco 

do Nordeste do Brasil S.A.; 

iii.seis décimos por cento na Região Centro-Oeste, através do Banco do 

Brasil S.A. 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE 

O FNE foi criado com a Constituição Federal de 1988, através do Artigo 159, inciso 

“I”, alínea “c”. Ele foi regulamentado pela LEI n.° 7.827, de 27 de setembro de 1989, que 

estabeleceu as finalidades, os benefícios, os recursos e aplicações, os encargos financeiros, 

o controle, e prestação de contas e a administração do Fundo. O objetivo principal do fundo 

é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste do Brasil, a partir da 

“execução de programas de financiamentos aos setores produtivos, em consonância com os 

respectivos planos regionais de desenvolvimento” (Mesquita, 1995, p. 13). Dessa forma, 

podem se beneficiar do fundo pessoas físicas, pessoas jurídicas, firmas individuais e 

associações e cooperativas de produção. 

Os recursos do FNE são advindos de 1,8% da arrecadação do Imposto sobre a 

Renda e Proventos de qualquer Natureza e sobre Produtos Industrializados. Esses recursos 

são repassados decendialmente pela Secretaria do Tesouro Nacional ao Ministério da 

Integração Nacional, que os transfere para o Banco do Nordeste do Brasil. 

O fundo possui as seguintes diretrizes: 

- O financiamento é concedido exclusivamente aos setores produtivos das 

regiões beneficiadas. 
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- Será dado atendimento preferencial às atividades produtivas de mini e 

pequenos produtores rurais e de micro e pequenas empresas, às atividades que 

utilizem intensivamente matérias-primas e mão-de-obra locais e à produção de 

alimentos básicos para a população. 

- A ação deve estar integrada às instituições federais sediadas nas regiões. 

- O empreendimento precisa levar em conta a preservação do meio ambiente. 

Será dado apoio à criação de novos centros, atividades e pólos de 

desenvolvimento que possam reduzir as diferenças econômicas e sociais entre 

as regiões. 

O FNE é administrado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A SUDENE é responsável pela 

aprovação dos programas de financiamento do FNE, indicação de proveniências para 

compatibilizar as respectivas aplicações com as ações das demais instituições de 

desenvolvimento regional e avaliação dos resultados obtidos. Já ao BNB cabe gerir os 

recursos, definir normas, procedimentos e condições operacionais, enquadrar as propostas 

nas faixas de encargos, fixar os juros e definir os créditos, formalizar contratos de repasse 

de recursos para outras instituições credenciadas como agentes financiadores do fundo, 

prestar contas sobre os resultados alcançados, desempenho e estado dos recursos 

aplicados, e exercer outras atividades inerentes à função do órgão administrador. 

Para efeito de controle e prestação de contas, o FNE possui uma contabilidade e 

balanços próprios elaborados pelo BNB e devidamente auditados. Além disso, o BNB 

apresenta semestralmente à SUDENE um relatório circunstanciado sobre as atividades 

desenvolvidas e os seus relatórios. 

Segundo Mesquita (1995, p. 19), o BNB deve alocar da forma mais eficiente, os 

recursos do FNE de modo a conseguir uma maximização da sua contribuição para o 

crescimento econômico regional. Assim, segundo Rodrigues (1998, pg. 22), o fundo 

incorpora estratégias de orientação tais como: 

• Dar prioridade a setores/seguimentos estratégicos; 

• Opção preferencial e tratamento diferenciado a pequenas e médias 

empresas e formas associativas de produção; 

• Para obter melhores resultados das estratégias de desenvolvimento 

regional, através da concessão de subsídios seletivos e diferenciados, 
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• Potencializar as ações dos governos estaduais através do suporte creditício 

a setores com amplas vantagens comparativas e reconhecida vocação local; 

• Integrar a concessão de créditos com ações de capacitação e assistência 

técnica no âmbito dos investimentos financiados pelo FNE. 

Além do mais, ainda segundo Rodrigues (1998), a operacionalização do fundo é 

realizada a partir do enquadramento dos financiamentos concedidos em programas de 

créditos, formulados de acordo com as peculiaridades das atividades/segmentos a serem 

apoiados. 

Assim o Fundo estimula9 principalmente o setor rural sendo que, em segundo plano 

vem o setor industrial e, logo depois, o setor agroindustrial. Esses são os três principais 

setores para o FNE. A partir dessas prioridades desenvolveu-se uma porcentagem média 

dos recursos anuais do fundo para serem investidos em cada setor, ou seja, criou-se metas 

de referência que são: 

Tabela 01 

Metas de Referência para Empréstimo 

Setor Percentual Previsto 
Rural 60 

Agroindustrial 5 
Industrial 35 

Total 100 
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

É notado que essas porcentagens não são fixas, mas servem apenas como 

instrumento de planejamento do Fundo. 

O FNE deve priorizar os pequenos, micro e mini produtores uma vez que o mesmo 

visa o desenvolvimento regional via descentralização do capital. Para conseguir isso 

somente priorizando a faixa menos beneficiada da população e que, na maioria das vezes, 

não tem acesso ao sistema de crédito privado. 

O FNE em números 

Até o ano de 2001, a Secretaria do Tesouro Nacional já repassou para o FNE cerca 

de R$ 7.047.603.000,00 sendo organizado da seguinte forma: 

Gráfico 1 

                                                 
9 Apesar de priorizar (buscar aumentar a participação) da indústria, as metas de referência (ver tabela 
1 e o Gráfico 1) mostra que a maioria dos recursos foram direcionados para o setor rural. 
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

Como se pode perceber, houve uma certa estabilidade no repasse de recursos da 

STN (Secretaria do Tesouro Nacional) para o FNE, com exceção do ano de 198910. Essa 

estabilidade tem garantido uma média de R$ 1.031.688.000,00 fixa todo o ano (valores 

atualizados pelo BTN e pela TR, a preços de março de 2002). Dessa forma, o administrador 

do fundo pode comprometer determinada quantia de recursos para financiamento de 

projetos. 

É necessário observar como esses recursos têm sido aplicados. Como já referido 

acima, o fundo beneficia principalmente a atividade rural. No gráfico abaixo estão 

registrados os investimentos do fundo por setor econômico: 

Gráfico 2 

Aplicação dos Recursos do FNE por setor econômico
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10 Este foi o ano de implantação do FNE, sendo assim, somente em parte do ano o mesmo esteve em 
funcionamento. 
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

É notada a presença de mais alguns setores econômicos dos que os citados 

anteriormente como sendo os básicos para o desenvolvimento regional. Como diz a 

legislação do próprio fundo, o mesmo tem que investir em atividades produtivas. Dessa 

forma, o investimento no setor de comércio e serviços (0,05% do total dos recursos), nos 

Programas Especiais (17% do total dos recursos) e turismo (1% do valor dos recursos) 

geram, na região, empregos melhorando as condições de vida da população. Além do mais, 

principalmente o turismo gera estrada de capitais externos sendo vantajoso para o giro 

econômico região. As atividades comerciais vêm cumprir o papel de repassador dos 

produtos regionais e também assistência aos produtores. 

Observar-se que em relação aos setores básicos eleitos pelo FNE, o único que não 

se aproxima à meta de referência dos recursos anuais para investimento é o setor industrial. 

Mesmo com essa certa desvantagem em relação aos outros setores, o mesmo começa a 

apresentar uma certa envergadura quando se trata do Brasil. O Nordeste já possui 

importantes pólos industriais destacando-se Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. 

Já o setor rural é baseado principalmente em culturas regionais e na pecuária 

extensiva. Os principais produtos agrícolas são, por onde decrescente de produção: cana-

de-açúcar, mandioca, banana, laranja, arroz em casca e feijão em grão. Já na produção 

pecuária destaca-se, além da bovinocultura, a caprinocultura sendo que, deste último, a 

região possui o maior rebanho nacional. Mesmo com todo o incentivo de governamental, o 

Nordeste ainda não desenvolveu uma agropecuária muito desenvolvida, com poucas 

exceções. Os gráficos a seguir, mostram como os recursos do fundo estão sendo 

empregados no setor rural: 

Gráfico 3 

 10544 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Número de Contratações Totais X Número de Contratações 
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

Gráfico 4 

Valor das Contratações do Setor Rural X Valor Total das 
Contratações
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

A partir dos gráficos 3 e 4 é possível visualizar que apenas nos anos de 1989/1993 

(somatório), o total de contratações e o valor das mesmas foram superiores ao do setor 

rural. Mas mesmo com esse certo equilíbrio, o setor rural nordestino ainda se caracteriza 

como grande produtor de produtos regionais não apresentando grande desenvolvimento 

tecnológico nem grande exportações de produtos para o exterior e para outras regiões do 

Brasil. 
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É necessário também, ter-se uma visão dos empreendimentos que o fundo atinge. 

São classificados basicamente em Mini, micro ou pequenos, médios e grandes 

empreendimentos. No gráfico abaixo estão todos representados: 

Gráfico 5 

Número de Operações Contratadas por Porte do 
Contratante
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

A legislação do fundo prioriza os pequenos, mini e micro produtores. Para facilitar a 

redação, onde se encontrar pequenos produtores entende-se pequenos, mini e micro 

produtores. Como se pode ver, a maior parte das contratações foram feitos pelos últimos. O 

mesmo não acontece com os valores dessas contratações: 

Gráfico 6 

Valores das Operações Contratadas por Porte dos Contratantes
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Ao analisar o gráfico 6, nota-se que do período de 1989-93, os recursos do fundo 

foram liberados contrariando a sua legislação não beneficiando os pequenos produtores. A 
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partir daí, os recursos foram invertidos, na sua grande maioria, para os pequenos 

produtores. 

Já em relação ao número de contratações por ano tem-se: 

Gráfico 9 

Cruzamento das Contratações com o seu Valor
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 

Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

A partir da análise desse gráfico 9 nota-se como o fundo não tem uma igualdade 

entre contratações e valores das mesmas. Em alguns anos houve um desviou de tendência. 

Isso aconteceu principalmente nos anos de 1998 e 1999. 

Nota-se outra questão: os valores monetários das contratações vem diminuindo, 

mas os valores repassados pela STN continuam praticamente os mesmos. Conclui-se então 

que o fundo tem um saldo positivo em relação a recursos para investimento. O gráfico a 

seguir faz uma comparação entre os recursos repassados pela STN e os gastos pelo fundo: 

Gráfico 10 

Comparação entre valores repassados pela STN e valores 
contratados junto ao FNE
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Fonte: Sistema de Informações Gerenciais, agosto de 2002. 
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Organização: Mário Sérgio Costa da Silveira. 

As duas últimas colunas do gráfico mostram o total dos recursos repassados pela 

STN e usados pelo FNE. Com elas dá para ter uma idéia do saldo positivo que o fundo vem 

tendo nos últimos anos. Qualquer economista sabe que capital tem que gerar novo capital. 

O fundo faz um giro nos seus recursos para gerar capital. Como existe saldo positivo, este 

ultimo, pela lógica, deve estar parado não gerando mais capital. O fundo tem que seguir 

suas diretrizes. Assim esse capital deve ser usado para promover o desenvolvimento das 

atividades produtivas regionais, coisa que não está sendo muito bem feito. 

Empresas financiadas pelo FNE no Norte de Minas – Uma pesquisa de campo 

Essa pesquisa baseou-se em uma listagem fornecida pelo Banco do Nordeste do 

Brasil através da assessoria da Superintendência Bahia/Minas consta as empresas 

financiadas até o ano de 2002, no Estado de Minas Gerais (Área Mineira da SUDENE). 

Foram financiadas 77 (setenta e sete) empresas num total de 93 (noventa e três) projetos 

(algumas empresas obtiverem mais de um financiamento). 

No entanto foram trabalhadas 66 (sessenta e seis) empresas, num total de 80 

(oitenta) projetos de financiamento, pois a pesquisa foi aplicada exclusivamente no 

município de Montes Claros, o mais representativo no universo disponível. Destas 

somente 19 responderam o questionário. As que não responderam foram em função dos 

seguintes motivos: a) apesar de serem todas procuradas, a maioria absoluta estão com as 

suas atividades encerradas, b) houve recusa dos proprietários em responder sobre a 

empresa desativada mesmo quando localizados e c) algumas empresas que foram 

procuradas não estavam localizadas no endereço em que estavam indicadas e não 

conseguimos obter nenhuma referência das mesmas. 

Este resultado por se só já é um alerta pelo significativo número de empresas 

encontradas fechadas. Embora a maioria delas sejam as de menor porte e, portando mais 

sucestíveis ao insucesso (pequenas empresas têm uma maior mortalidade) justifica-se um 

aprofundamento, pelo Banco do Nordeste, de um diagnóstico mais preciso desta situação. 

Os dados a seguir baseiam-se em pesquisa direta realizada no primeiro trimestre 

de 2004. A fonte foi as próprias empresas, sempre que possível através do próprio 

empresário; quando isto não foi possível, com as informações validadas por ele. 

O financiamento concedido pelo Banco do Nordeste foi significativo para a melhora 

no faturamento das empresas que recorreram ao mesmo, pois 57,9% das empresas 

aumentaram o seu faturamento, sendo que 42,1% das mesmas tiveram um aumento 

superior a 10%. Apenas 1 (uma) empresa ou 5,3% das empresas que responderam ao 
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questionário informou que houve diminuição do seu faturamento. Os dados estão expostos 

na tabela 02 abaixo. 

Tabela 2 

Crescimento do faturamento após o financiamento 

Crescimento do Financiamento após financiamento Freqüência  Percentual 
permaneceu no mesmo patamar 4 21,1 

cresceu entre 1 a 5% 3 15,8 
cresceu mais de 10 % 8 42,1 
diminui entre 1 a 5 % 1 5,3 

não sabe/não informou 3 15,8 
Total 19 100,0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Em relação ao número de empregados, podemos verificar que a maioria absoluta 

das empresas são micro e pequenas empresas com até 49 funcionários (segundo 

classificação do Ministério da Trabalho e Emprego – MTE). O fato de 18,8% das empresas 

apresentarem 0 (zero) funcionário, se deve a natureza do financiamento requerido ser para 

a implantação do empreendimento. Os dados estão expostos na tabela 03 a seguir. 

Tabela 3 

Número de empregados antes do financiamento 

Número de Empregados Freqüência  Percentual 
0 4 18,8 
2 1 5,3 
3 2 10,5 
6 1 5,3 

13 1 5,3 
15 1 5,3 
18 1 5,3 
20 1 5,3 
22 1 5,3 
25 1 5,3 
30 1 5,3 
40 1 5,3 
65 1 5,3 
68 1 5,3 
70 1 5,3 

Total 19 100,00 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

O cenário antes do financiamento e atualmente em relação ao número de 

funcionários melhorou, pois o número de empregados aumentou cerca de 32%, com a 
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predominância das micro e pequenas empresas empregando o maior número de 

trabalhadores como demonstra a tabela 04 abaixo: 
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Tabela 04 

Número de empregados atualmente 

Número de Empregados Freqüência Percentual 
0 1 5.3 
2 1 5.3 
4 1 5.3 
8 1 5.3 

13 1 5.3 
14 1 5.3 
16 1 5.3 
18 2 10.5 
20 1 5.3 
30 2 10.5 
36 1 5.3 
44 1 5.3 
45 1 5.3 
58 1 5.3 
60 1 5.3 
65 1 5.3 
90 1 5.3 

Total 19 100.0 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

A utilização da capacidade instalada é um termômetro importante a ser analisado. 

Apenas 31,6% das empresas utilizavam mais de 80% da sua capacidade de produção antes 

do financiamento. Após o financiamento, 21,1% das empresas trabalhavam com esse nível 

de capacidade. Os dados estão expostos nas tabelas 05 e 06 a seguir. 

Tabela 05 

Utilização da capacidade instalada antes do financiamento 

em porcentagem 

Uso da Capacidade Instalada Freqüência Percentual 
0 4 21.1 
30 1 5.3 
40 1 5.3 
60 2 10.5 
70 1 5.3 
80 6 31.6 

100 2 10.5 
Total 17 89.5 

Não respondeu 2 10.5 
 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 
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Tabela 06 

Utilização da capacidade instalada após o financiamento em porcentagem 

Uso da Capacidade Instalada Freqüência Percentual 
20 1 5.3 
30 1 5.3 
40 1 5.3 
60 2 10.5 
66 1 5.3 
70 1 5.3 
80 4 21.1 
90 1 5.3 
100 5 26.3 
20 17 89.5 

Não respondeu 2 10.5 
Total 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

A inadimplência é um fator importante a ser analisado, apenas 47,4% das empresas 

liquidaram o financiamento ou estão com pagamentos em dia. Um percentual elevado que 

traz sérias conseqüências para a empresa como a impossibilidade de pleitear novos 

investimentos para a ampliação ou modernização das empresas. Os dados estão 

disponíveis na tabela 07 abaixo. 

Tabela 07 

Situação do financiamento 

Situação do Financiamento Freqüência Percentual 
com pagamentos em dia, sem qualquer restrição 5 26.3 
com pagamento em dia, porém após negociação 1 5.3 

com atraso de até 60 dias 1 5.3 
com atraso superior a 60 dias 5 26.3 

em execução judicial 3 15.8 
Liquidado 4 21.1 

Total 19 100.0 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Apesar de grande parte das empresas apresentarem restrições em relação ao 

pagamento do financiamento, é importante ressaltar que para 68,4% das mesmas a 

situação do empreendimento melhorou após o financiamento, conforme a tabela 08 a seguir. 
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Tabela 08 

Situação geral do empreendimento 

 Freqüência Percentual 
melhorou apos o financiamento 13 68.4 

permaneceu como estava antes do 
financiamento 

1 5.3 

piorou após o financiamento 3 15.8 
não sabe/não informou 2 10.5 

Total 19 100.0 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Isso prova a eficiência parcial do FNE pelo menos na melhoria dos 

empreendimentos. Isso se observa na intenção de 57,9% dos empresários entrevistados em 

investir nos próximos anos. Os dados estão na tabela 09 abaixo. 

Tabela 09 

A empresa tem planos de investimento para os próximos anos 

 Freqüência Percentual 
sim 11 57.9 
não 7 36.8 

não sabe/ não informou 1 5.3 
Total 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Para 84,2% dos empresários, a empresa não recebe qualquer incentivo fiscal, 

sendo que para os que responderam positivamente, 15,8% disseram que o incentivo é feito 

através de reinvestimentos, conforme as tabelas 11 e 12 abaixo: 

Tabela 11 

A empresa tem algum incentivo fiscal 

 Frequência Percentual 
sim 3 15.8 
não 16 84.2 
Total 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Tabela 12 

Qual incentivo 

 Freqüência Percentual 
Reinvestimentos 3 15.8 

Redução ou deferimento de ICMS 2 10.5 
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não tem 14 73.7 
Total 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Em relação a origem da matéria-prima, 47,4% dos empresários responderam 

adquirir localmente os insumos necessários. Isso indica uma relação entre os produtos 

produzidos e a disponibilidade e aproveitamento de recursos do município. Os dados estão 

na tabela 13 a seguir: 

Tabela 13 

Origem da matéria-prima utilizada 

Origem Freqüência Percentual 
Local 9 47.4 

Regional 3 15.8 
Estadual 1 5.3 
Nacional 4 21.1 
Exterior 2 10.5 

Total 19 100.0 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 

2004) 

Quando se analisa o principal mercado consumidor, para 57,9% das empresas o 

mercado local ou regional como principal destino de suas vendas. Isso pode indicar uma 

falta de competitividade das empresas, mas essa análise pode estar viesada devido a 

grande heterogeneidade de empresas e conseqüentemente de produtos comercializados. 

Os dados estão expostos na 14 a seguir: 

Tabela 14 

Principal mercado consumidor 

 Freqüência Percentual 
Local 7 36.8 

Regional 4 21.1 
Estadual 3 15.8 
Nacional 4 21.1 

Total 18 94.7 
Não respondeu 1 5.3 

 19 100.0 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 

2004) 
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Em relação a origem da mão-de-obra, 89,5% são de origem local e 10,5% de 

origem regional, ou seja, os trabalhadores locais atendem a necessidade das empresas, 

como demonstra a tabela 15 abaixo. 

Tabela 15 

Origem da mão-de-obra 

 Frequência Percentual 
Local 17 89.5 

Regional 2 10.5 
Total 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Os dados a seguir podem responder o motivo da principal reclamação dos 

empresários em relação a dificuldades do financiamento. Para a maioria dos empresários os 

juros são o principal entrave na obtenção do financiamento, é interessante notar que 73,7% 

dos mesmos solicitaram financiamento entre 1993 a 1999, período em que o país enfrentou 

diversas crises econômicas e as taxas de juros estavam em patamar significativamente 

elevado. Os dados estão expostos na tabela 16 abaixo. 

Tabela 16 

Ano do financiamento 

Ano Freqüência Percentual 
1993 1 5.3 
1994 3 15.8 
1995 2 10.5 
1997 7 36.8 
1999 1 5.3 
2001 2 10.5 
2002 1 5.3 
2003 1 5.3 
Total 18 94.7 

Não respondeu 1 5.3 
 19 100.0 

Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre de 2004) 

Em relação ao valor do financiamento, 31,7% solicitaram empréstimos entre R$ 

10.000,00 e R$ 35.000,00, como demonstra a tabela 17 a seguir: 

Tabela 17 

Valor do financiamento 

 Freqüência Percentual 
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10000 1 5.3 
20000 1 5.3 
24600 1 5.3 
33000 2 10.5 
35000 1 5.3 
60000 1 5.3 
63000 1 5.3 
72000 1 5.3 
78000 1 5.3 

120000 1 5.3 
150000 1 5.3 
300000 1 5.3 
560000 1 5.3 
1300000 2 10.5 

Total 16 84.2 
Não respondeu 3 15.8 

Total  19 100.0 
Fonte: Elaboração própria (primeiro trimestre 

de 2004) 

Como era de se esperar as empresas financiadas pelo FNE apresentam elevada 

integração com os mercados local e regional, sejam como mercados consumidores ou 

fornecedores de matérias-prima e insumos; as pesquisas de Magalhães (1983) e do Banco 

do Nordeste nas empresas incentivas demonstravam que empresas de menor porte (o tipo 

de empresa financiada pelo FNE) apresentam tais características. 

Os resultados acima analisados permitem inferir que as empresas financiadas pelo 

FNE apresentaram melhoria de seu desempenho, aumento da produção e do uso da 

capacidade instalada, modernização, que contribuíram na geração de emprego. Mas por 

outro lado, os elevados índices de inadimplência, críticas ao processo e à burocracia 

clamam por uma reavaliação da metodologia aplicada para empréstimo e seleção de 

projetos, principalmente na necessidade de uma assistência técnica mais efetiva. 

O maior alerta é o significativo número de empresas não localizadas e/ou atividades 

encerradas. A política de juros (altos, mesmo que em melhores condições no FNE) e as 

condições gerais do país levam setor empresarial à sérias dificuldades, principalmente as 

empresas de menor porte, comprometendo sua capacidade de crescimento e geração de 

emprego e renda, comprometendo mesmo sua capacidade de sobrevivência. 

Considerações Finais 

Ao se observar a atuação dos meios de financiamento público no Brasil nota-se a 

sua importância principalmente para reduzir as diferenças regionais. Infelizmente, nos 

últimos anos, com o esvaziamento dos principais órgãos responsáveis por esse 
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financiamento principalmente nas regiões menos desenvolvidas do país, vem provocando 

uma desaceleração de algumas áreas nacionais. Isso se observa mais facilmente no 

Nordeste. 

Ao mesmo tempo se percebe uma outra característica desse processo de 

financiamento: a sua ineficiência em alguns casos em função da má seleção do 

empreendimento financiado e de mudanças estruturais na economia nacional. 

Este artigo deixa clara a importância da participação do Estado Brasileiro no 

processo de mitigação das desigualdades regionais. Nele mostra-se que o embate político 

ocorrido desde o início do segundo quartel do século XX e que até hoje ocorre foi de suma 

importância para a continuidade do processo de diminuição das desigualdades garantindo 

meios legais para isso. 

Ao mesmo tempo, há uma mostra da participação do FNE nos financiamento na 

região Norte de Minas, em especial no município de Montes Claros. Nela percebe-se que a 

participação do fundo foi importante, mas ainda ineficiente uma vez que boa parte dos 

beneficiados com os financiamentos ainda não conseguiram quitá-los, encontrando-se 

atrasados. Outra questão é a sua importância para o crescimento dessas empresas onde se 

nota que as mesmas não tem outras fontes onde recorrer para conseguir empréstimos a 

juros mais baixos que os do mercado. Não se pode esquecer que, mesmo com juros 

diferenciados, as taxas cobradas pelo Banco do Nordeste do Brasil para a contratação de 

empréstimos ainda se encontra alta para as características regionais justificando uma 

inadimplência considerável. 
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