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RESUMO 

 

Discute o papel do Estado na redução das desigualdades entre as regiões brasileiras, com 

enfoque para a situação da Região Nordeste, abordando, para tanto, a importância do Banco 

do Nordeste. A análise se inicia com a apreciação de alguns aspectos referentes ao sistema 

capitalista, relacionados ao desenvolvimento e às finanças públicas. Após, há uma abordagem 

sobre a ordem econômica e a tributação. Com base na atual compreensão acerca do 

desenvolvimento, revela-se que a questão regional pode ser compreendida com suporte em 

uma perspectiva econômica e jurídica, mostrando-se a importância da governança para a 

consecução do objetivo constitucional da redução das desigualdades sociais e regionais no 

Brasil. Define-se governança como um processo de avaliação, acompanhamento e 

monitoramento da liderança, da estratégia e do controle da gestão. Examina-se as alterações 

sociais, políticas e jurídicas ocorridas no Brasil desde o início do processo de democratização 

até os dias atuais, verificando que vários acontecimentos importantes marcaram a época, 

demonstrando que a sociedade, juntamente com as instituições e o governo caminharam em 

direção à accountability. Evidencia-se a importância da intervenção estatal por meio da 

atuação do Banco do Nordeste para o desenvolvimento da Região Nordeste brasileira. 

Analisa-se, em conclusão, a governança do Banco do Nordeste e os principais instrumentos 

que ele utiliza para cumprir o seu papel. 

  

Palavras-chave: Direito e Desenvolvimento. Desenvolvimento regional. Governança. 

Nordeste. Banco do Nordeste do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Argues the role of the State in the reducing inequalities between Brazilian regions, focusing 

on the situation in the Northeast region, addressing, for both, the importance of Banco do 

Nordeste. The analysis begins with an appreciation of some aspects related to the capitalist 

system, related to the development and public finance. After, there is an approach on the 

economic order and taxation. Based on current understanding about development, it is shown 

that the regional issue can be understood from an economic and legal perspective, showing 

the governance importance for the achievement of the constitutional goal of reducing the 

social and regional inequalities in Brazil. This study defines governance as assessing and 

monitoring processes of leadership, strategy and control in management. Analyse the social, 

political and legal changes that have occurred in Brazil since the beginning of the process of 

democratization until the present day, it is verified that several important events marked the 

epoch, demonstrating that the society, together with the institutions and the government 

walked towards accountability. Showing the state intervention importance through of  Banco 

do Nordeste for the Brazilian Northeast development. Showing, in conclusion, the Banco do 

Nordeste governance and the most important instruments in the satisfaction of its mission. 

 

Keywords: Law and Development. Regional development. Governance. Northeast. Banco do 

Nordeste do Brasil. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo encontra-se inserido no programa do Curso de Mestrado em Direito 

do Centro Universitário Sete de Setembro, área de concentração: Relações Privadas, 

Sociedade e Desenvolvimento, segunda linha de pesquisa (Linha 2): Relações Privadas, 

Mercado e Desenvolvimento. O tema tem aderência com a citada linha de pesquisa, por tratar 

da atuação do Banco do Nordeste do Brasil S/A enquanto agente promotor do 

desenvolvimento na sociedade nordestina. 

O Brasil demonstra um desenvolvimento desigual em suas macrorregiões geográficas, 

fruto da concentração econômica em seu eixo Centro-Sul. Nessa realidade histórica, é 

necessária a adoção de políticas regionais com a finalidade de reduzir as desigualdades 

socioeconômicas entre as regiões. 

A participação percentual da Região Nordeste no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

ainda é pequena, apesar de, nos últimos anos, ela ter passado por alguma elevação, indicando 

uma trajetória de redução da desigualdade regional em termos absolutos. 

A realidade da Região Nordeste, conforme dados do Escritório Técnico de Estudos 

Econômicos do Nordeste (2017, on line), motiva a atenção desta pesquisa, em especial ante a 

recente crise que afeta a economia do País, com o arrefecimento da economia nordestina no 

fim do ano de 2016. De fato, recentemente, a atividade econômica do Nordeste foi objeto de 

redução, como consequência, em certa medida, da influência do ajuste fiscal sobre os repasses 

de recursos federais para os Estados. Socialmente, já são verificados os efeitos dessa queda da 

atividade econômica, a exemplo da atual elevada taxa de desocupação no País, liderada pelo 

Nordeste (2018, on line), bem assim do crescimento da informalidade do mercado de 

trabalho, com a consequente redução do rendimento médio real dos trabalhadores. 

Esse declínio da atividade econômica afetou todas as regiões. Merece atenção, no 

entanto, o fato de o Nordeste ser a região com maior grau de dependência das transferências 

federais (2018, on line), a exemplo do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Essa dependência dos 

estados do Nordeste, sem dúvidas, decorre do pouco desenvolvimento da economia dessa 

Região. 

Internacionalmente, há de se consignar que a Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 2015, aprovou a Agenda 2030, contendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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(ODS), figurando o Brasil como signatário da respectiva resolução. Dentre os citados 

objetivos, a propósito, há o da redução das desigualdades. 

No bojo dessa temática, destaca-se o “Relatório Sistêmico de Fiscalização do Tema 

Desenvolvimento, com recorte Nordeste (Fisc Nordeste)”, recentemente elaborado pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), dando origem ao Acórdão 1827/2017 – TCU – Plenário. 

Referido relatório constitui-se resultado de fiscalização sobre o tema desenvolvimento, com 

ênfase no Nordeste, propondo-se a oferecer ao Congresso Nacional, a suas Comissões e Casas 

Legislativas, aos diversos agentes que lidam com o tema – institucionais e da sociedade civil 

– uma avaliação daquela Corte de Contas a respeito da temática desenvolvimentista da Região 

Nordeste brasileira. 

É oportuno, assim, proceder a um entendimento atual do desenvolvimento e da questão 

regional constitucional, desde uma perspectiva econômica e jurídica, que influencia a atuação 

do mercado para a consecução do objetivo constitucional da redução das desigualdades 

sociais e regionais no Brasil, sem descuidar da importância, para tanto, da governança como 

um processo de acompanhamento, avaliação e controle da gestão pública. 

Em busca da efetivação do citado objetivo constitucional da redução das desigualdades 

sociais e regionais, existem as empresas estatais com atuação nos serviços públicos e 

privados, inclusive no mercado em regime concorrencial. Há uma lacuna no conhecimento 

jurídico, a qual precisa ser preenchida por um exame o mais completo possível do conjunto 

normativo incidente sobre a atuação estatal na atividade econômica.  

Dentre as instituições comprometidas com a causa do desenvolvimento regional, 

sobressai-se o Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB ou, simplesmente, Banco do 

Nordeste), que pode atuar tanto na prestação descentralizada de serviços públicos quanto na 

exploração de atividade econômica sujeita à livre iniciativa e em regime de concorrência, nas 

hipóteses autorizadas pela Constituição Federal (art. 173, §1°). 

O Banco do Nordeste do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, instituição 

financeira múltipla, organizada sob a forma de sociedade de economia mista, em que a União 

detém a maioria das ações do seu capital social, ente integrante da Administração Pública 

Federal Indireta, foi criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19 de julho de 1952, para atuar no 

chamado Polígono das Secas, designação dada a perímetro do território brasileiro atingido 

periodicamente por prolongados períodos de estiagem, sendo, no momento, o maior banco de 

desenvolvimento regional da América Latina. (2018, on line). A área de atuação do Banco do 

Nordeste abrange, atualmente, os nove estados da Região Nordeste, além do norte de Minas 

Gerais e do Espírito Santo. 
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Importante anotar que o Banco do Nordeste é o agente operador do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, criado pela da Lei n° 7.827, de 27 de 

setembro de 1989. Ademais, o Banco do Nordeste lidera a aplicação de recursos de longo 

prazo e de crédito rural em sua área de atuação (2018, on line), operacionalizando, também, o 

maior programa de microcrédito produtivo e orientado urbano da América do Sul – o 

Crediamigo, bem como possuindo um Programa de Microfinança Rural – o Agroamigo. 

(2018, on line) 

Ao lado da atividade precípua de uma instituição financeira – concessão de crédito – o 

Banco do Nordeste dispõe de outros instrumentos para sua atuação, de modo a contribuir para 

a sustentabilidade dos empreendimentos financiados, associada à melhoria das condições de 

vida da população nordestina, a exemplo do crédito orientado à produção e de ações voltadas 

à educação, à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento sustentável. 

Na Região Nordeste brasileira, vê-se que o Banco do Nordeste é importante instituição 

de desenvolvimento. 

A problematização da pesquisa ora apresentada, portanto, é saber de que forma o Banco 

do Nordeste do Brasil S/A, enquanto instituição de desenvolvimento regional, contribui para o 

objetivo constitucional da redução das desigualdades sociais e regionais do Nordeste. 

O presente estudo evidencia a necessidade de desenvolvimento da Região Nordeste 

brasileira por meio da atuação estatal, consubstanciada, no caso, na experiência do Banco do 

Nordeste.  

Especificamente, pretende-se identificar as razões que levaram à criação do Banco do 

Nordeste, abrindo-se caminho para destacar os fundamentos de sua atuação ao longo do 

tempo, sua governança e seus instrumentos para cumprir sua missão, com vistas ao 

desenvolvimento da Região Nordeste do Brasil. 

Os métodos de abordagem utilizados nessa pesquisa são o dialético e o dedutivo. 

Quanto ao dialético, ele embasará a análise da questão do desenvolvimento, voltada para as 

desigualdades entre as regiões brasileira, especialmente a Região Nordeste, bem como 

fundamentará a compreensão sobre a governança pública. Por sua vez, quanto ao dedutivo, 

uma vez entendido que o problema da desigualdade regional pode ser combatido com a 

atuação econômica do Estado (premissa maior) e que o Banco do Nordeste tem papel 

importante nessa atuação (premissa menor), pretende-se compreender de que forma se dá essa 

atuação do Banco do Nordeste  (conclusão).  

A técnica de pesquisa é realizada por meio da pesquisa bibliográfica, condensada com 

fichamentos e resumos, procedendo-se à análise de textos no campo das Ciências Sociais 
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Aplicadas, notadamente o Direito, a Economia e a Administração. Também, há o estudo do 

caso do Banco do Nordeste, utilizando-se a pesquisa qualitativa, por meio da coleta de dados 

junto àquela instituição. 

Quanto ao referencial teórico, acredita-se que é importante proceder a uma análise 

crítica do entendimento atual acerca do desenvolvimento, a fim de compreender de que forma 

o Estado pode e deve atuar, com transparência e eficiência. Adicionalmente, importa o estudo 

do Sistema Financeiro Nacional, de modo a permitir uma compreensão adequada das razões 

que levaram ao estabelecimento do nosso arcabouço jurídico que disciplina o 

desenvolvimento regional. Com efeito, o Sistema Tributário Nacional e as finanças públicas 

relacionam-se diretamente com o almejado desenvolvimento da região Nordeste, ensejando, 

indubitavelmente, reflexos na iniciativa privada desenvolvida na região sob exame. 

Igualmente, o delineamento da atual compreensão das premissas que estão por trás da 

concepção do desenvolvimento, denotando um entendimento da importância do Banco do 

Nordeste no mercado com suporte na questão regional, utilizando, fundamentalmente, as 

contribuições teóricas acerca do desenvolvimento, faz-se necessário. 

A dissertação, portanto, constituída por via de referências interdisciplinares, repousa 

sobre o problema regional na Constituição Federal de 1988, investigando pontos jurídicos 

públicos e privados relacionados à redução das desigualdades sociais e regionais, discutindo a 

importância da atuação do Estado na economia, com vistas a contribuir para o correspondente 

objetivo constitucional, destacando a relevância do Banco do Nordeste. 

O trabalho acadêmico desdobra-se um uma introdução e 3 (três) capítulos temáticos, 

seguidos de uma síntese conclusiva. 

No primeiro capítulo, a dissertação analisa a evolução do entendimento sobre o 

desenvolvimento, situando a intervenção do Estado enquanto ação pertinente ao 

desenvolvimento econômico, bem como aborda a ordem econômica constitucional brasileira 

no que diz respeito à questão do desenvolvimento regional. 

No segundo capítulo, trata-se da governança enquanto processo de acompanhamento, 

avaliação e controle da gestão pública, buscando perceber a correspondente evolução da 

Administração Pública no Brasil no campo teórico e normativo. 

O terceiro e último capítulo faz o cotejamento entre os capítulos anteriores, analisando a 

participação do Banco do Nordeste no desenvolvimento econômico da Região Nordeste do 

Brasil, evidenciando, para tanto, de modo especial, os instrumentos por si utilizados referentes 

ao crédito, à educação, à pesquisa, à inovação, sem descuido da atual importância do 

desenvolvimento sustentável. Ademais, no citado capítulo é exposta a governança do Banco 
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do Nordeste e são abordados assuntos atuais, como o já citado Acórdão 1827/2017 – TCU – 

Plenário, o Acórdão 1271/2018 – TCU – Plenário e o Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE), suas novas taxas e sua possibilidade de utilização para o Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), por meio da operacionalização do Banco do Nordeste. 

Aborda-se, também, o microcrédito orientado produtivo. 

Na última etapa, conforme dito, são tecidas as considerações finais. 

Desta forma, entende-se ser a presente discussão útil para o Direito Privado, na medida 

em que influencia as decisões das empresas que investem ou pretendem fazer isso no mercado 

do Nordeste brasileiro, contribuindo para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para a 

redução das desigualdades regionais do País. 
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1 DESENVOLVIMENTO 

 

A ideia de desenvolvimento, sua origem e fundamentos são debatidos a fim de 

explicar os problemas na sociedade atual no que se refere ao bem-estar da população 

(SATRÚSTEGUI, 2013). O crescimento econômico não pode mais buscar o crescimento pelo 

crescimento, mas se vincular a um objetivo social (SACHS, 1998). Nesse sentido, impõe-se o 

entendimento hodierno sobre o desenvolvimento. 

 

1.1 Por que abordar o desenvolvimento? 

 

O termo desenvolvimento
1

 não apresenta significado único, compreendendo, em 

verdade, diferentes concepções. Atualmente, existe uma convergência à crítica à visão 

limitada de desenvolvimento enquanto mera multiplicação de riqueza material (ZANATTA, 

2011). 

Referida crítica à visão limitada do desenvolvimento é informada por Satrústegui, ao 

evidenciar que “durante as últimas décadas, a economia do desenvolvimento e, de maneira 

geral, os estudos sobre desenvolvimento – entendidos de maneira ampla como a análise das 

condições capazes de favorecer o progresso e o bem estar humanos – atravessam certa crise.” 

(2013, p. 34/35) 

Efetivamente, a humanidade convive em um mundo de imensa riqueza sem precedentes, 

no entanto essa mesma humanidade enfrenta uma série de problemas sociais, em escala nunca 

antes vista.  

A ocorrência de significativas mudanças na esfera econômica, política e social, 

especialmente no século XX, é um fato. Infelizmente, também é fato que a extrema pobreza 

mundial ainda é uma realidade
2
, bem como a violação dos direitos humanos, notadamente nos 

países menos desenvolvidos. 

Bem ilustra esse cenário o problemático
3
 contexto apresentado por Amartya Sen (2010, 

p. 9): 

  

                                                        
1
 Etimologicamente, desenvolver é retirar a palha do grão. 

2
 “El estado de las cuestiones relativas a la pobreza e a la desigualdad nos remite tanto a la evolución de la 

economía del desarrollo, como a la de las transformaciones socioeconómicas y territoriales.” (CHAVES NETO, 

2013, p. 324) 
3
 A superação dos mencionados problemas constitui a parte central do processo de desenvolvimento (SEN, 

2010). 
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Vivemos em um mundo de opulência sem precedentes. Tem havido 

mudanças notáveis para além da esfera econômica. O século XX estabeleceu 

o regime democrático e participativo como modelo preeminente de 

organização política. Os conceitos de direitos humanos e liberdade política 

hoje são parte da retórica prevalente. As pessoas vivem em média muito 

mais do que no passado. Além disso, as diferentes regiões do globo estão 

agora mais estreitamente ligadas do que jamais estiveram, não só no campo 

da troca, do comércio e das comunicações, mas também quanto a ideias e 

ideais interativos. 

 

Entretanto, vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e 

opressão extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com antigos 

– a persistência da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, 

fomes coletivas e fome crônica muito disseminadas, violação de liberdades 

políticas elementares e de liberdades formais básicas, ampla negligência 

diante dos interesses e da condição de agente das mulheres e ameaças cada 

vez mais graves ao nosso meio ambiente e à sustentabilidade de nossa vida 

econômica e social. Muitas dessas privações podem ser encontradas, sob 

uma ou outra forma, tanto em países ricos como em países pobres. 
 

Na mesma toada, Ignacy Sachs
4
 (1998, p. 150) expõe que o século XX é marcado e pelo 

reconhecimento dos direitos humanos, mas também por extremos sociais, como a pobreza. De 

fato, o século XX, em razão do desenvolvimento de técnicas de multiplicação de produção 

nunca antes vistas, presenciou a economia mundial desenvolver-se significativamente, 

alcançando expressiva produção de riquezas materiais. Todavia, ao mesmo tempo, o mesmo 

regime capitalista que permitiu esse cenário de riqueza também permitiu a má distribuição 

dessa riqueza entre os países, ocasionando diversas realidades sociais em que os direitos 

humanos não se viam consolidados. Surgiram, consideravelmente, problemas sociais, a 

exemplo do desemprego, do subemprego e da exclusão social. 

A esse propósito, válido é o registro de Ignacy Sachs: 

 

Enquanto um bilhão de habitantes de nosso planeta vive em prosperidade, 

outro bilhão sobrevive numa miséria que desafia qualquer descrição e quatro 

bilhões dispõem de rendas modestas próximas do mínimo vital. O fenômeno 

marcante do século é, portanto, o mau desenvolvimento, enquanto que o 

produto mundial eqüitativamente repartido seria suficiente, desde já, para 

assegurar uma vida confortável ao conjunto das populações. (1998, p. 150) 

 

Acerca do pensamento oficial sobre o desenvolvimento, que vem passando por 

discussões no sentido de redefini-lo nas últimas décadas, especialmente na atualidade, Koldo 

Unceta Satrústegui explica: 

                                                        
4
 Em razão dessa situação, Ignacy Sachs defende que o desenvolvimento deve ser considerado em seus aspectos 

pluridemensionais, observando que o crescimento econômico não pode mais buscar o crescimento pelo 

crescimento, mas se vincular a um objetivo social. (1998, p. 151) 
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Alguns enfatizam a necessidade de rever a relação entre fins e meios para 

alcançar um objetivo – o bem-estar humano – que é considerado um meta 

universal, que eleva a necessidade de crescimento econômico para produzir 

sua supremacia em consideração a outros assuntos, como aumento da 

capacitação e sustentabilidade. Outras correntes, no entanto, defendem a 

negação do desenvolvimento como objetivo universal, enquanto reivindicam 

a necessidade de analisar a realidade social de fora, ou seja, das próprias 

referências da modernidade. Deste modo, o que se convencionou denominar 

de Agenda do Desenvolvimento se encontra abertamente mediada pelas 

limitações que a atualidade caracteriza como própria concepção do mesmo, 

isto é, do desenvolvimento. (2013, p. 35). 

 

Vê-se, assim, subsistir a necessidade da discussão do tema desenvolvimento, 

investigando o surgimento histórico da preocupação com o assunto, verificando as principais 

visões que se desenvolveram ao longo do tempo sobre o mesmo, permitindo um entendimento 

adequado sobre o que é discutido na atualidade a seu respeito. 

Nesse sentido, importa o debate sobre a noção de desenvolvimento, com base nos 

acontecimentos das últimas décadas, destacando aquilo que influenciou a conceituação do 

termo desenvolvimento. Para tanto, faz-se oportuna a análise das origens, dos fundamentos da 

noção de progresso no pensamento clássico, com vistas a explicar os citados problemas 

presentes na sociedade atual (SATRÚSTEGUI, 2013) no que diz respeito, em última 

instância, ao seu bem estar. 

 

1.2 A evolução das discussões sobre desenvolvimento 

 

1.2.1 O século XVIII e a ideia universal do progresso humano 

 

Para um compreensão dos entendimentos acerca do que possa ser compreendido como 

desenvolvimento, faz-se oportuno situar, historicamente, o surgimento das discussões sobre o 

assunto, que remonta aos pensadores clássicos, quando trataram do progresso humano, no 

final do século XVIII e início do século XIX, sob a perspectiva da elevação do bem-estar em 

determinados lugares. (SATRÚSTEGUI, 2013). 

Historicamente, a Revolução Industrial (crescimento exponencial da produção de 

carvão, de aço e têxtil; multiplicação constante de quilômetros de ferrovias; movimento da 

população da Europa para a América) teve grande importância para as possibilidades de 



9 
 

progresso
5
 da humanidade, com caráter universal, diferentemente de momentos passados em 

que a escassez em prover os indivíduos de suas necessidades era tida como natural, havendo, 

para conformar tal cenário, explicações muitas vezes fundadas na religião. 

A obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith
6
, tem um significado importante, na 

medida em que permite a evolução da compreensão antiga de desenvolvimento, adstrita ao 

contexto de prosperidade local (cidades, países, reinos), para uma perspectiva universal do 

século XVIII. Vislumbrou-se a possibilidade de satisfação das necessidades de todas as 

sociedades, inclusive aquelas mais povoadas, por meio de uma organização correta da 

humanidade. 

Consoante assinalado por Koldo Unceta Satrústegui, “o advento da Modernidade e da 

era industrial veio a transformar também a consideração de algumas das relações 

fundamentais dos processos econômicos, influenciando decisivamente a forma de entender o 

progresso humano e a maneira de focar as discussões sobre o mesmo.” (2013, p. 37). 

Estabeleceu-se, pois, o entendimento de progresso enquanto capacidade de satisfazer as 

necessidades humanas através da inovação e do aumento da produção – com a 

universalização do progresso, em razão do comércio e do desenvolvimento do mercado. 

 

1.2.2 O século XX e o Estado Moderno intervencionista 

 

A visão estática da economia é abalada no século XX, com o aumento da preocupação 

acerca da noção desenvolvimento. A partir de Joseph Alois Schumpeter, em 1911, o 

desenvolvimento passou a ser entendido como um processo de mudanças endógenas da vida 

econômica, que alteram o estado de equilíbrio previamente existente. (BERCOVICI, 2004).  

Após a Primeira Grande Guerra, iniciou-se um significativo processo de transformação 

econômica, social e jurídica, surgindo uma nova visão de estado – o Estado Moderno 

(TEPEDINO, 1993). Houve a necessidade de um intervencionismo estatal
7

 até então 

                                                        
5 “A Revolução Industrial terminou muitas das limitações derivadas de técnicas pouco produtivas, abrindo as 

portas para a possibilidade de produzir todo o necessário para a realização para a realização do bem-estar 

humano.” (SATRÚSTEGUI, 2013, p. 36). 
6
 No prólogo de A Riqueza das Nações pode-se ler: “Nas nações civilizadas e prósperas, mesmo que grande parte 

das pessoas não trabalhe, a produção do trabalho total da sociedade permite que todos se encontrem largamente 

providos e que mesmo o trabalhador da categoria mais pobre possa desfrutar de uma parcela maior de bens do 

que qualquer habitante de uma nação selvagem.” (SMITH, 2017). 
7
 “O grande mentor e teórico dos instrumentos para se operar uma economia com esse formato foi o economista 

inglês John Maynard Keynes, que considerava o capitalismo um excelente sistema, mas que não podia andar 

sozinho, sob o risco de se autodestruir. Por isso, ele devia ser regulado, acompanhado por uma instituição 

externa à sua própria lógica, o Estado. Keynes defendia o controle do Estado sobre o comportamento do sistema 

econômico: a possibilidade de o Estado gastar para garantir o nível de emprego e de controlar o fluxo 
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inexistente, o que se verifica do surgimento de diversos direitos sociais, a exemplo da garantia 

de emprego com salário justo, bem como das prestações sociais asseguradas pelo Estado, 

como a previdência contra riscos sociais, educação e formação profissional, habitação e lazer 

(COMPARATO, 1978). 

Com efeito, em 1926, John Maynard Keynes
8
, a fim de evitar o colapso da economia 

capitalista, defendeu a expansão da participação do Estado na economia, divergindo dos 

economistas neoclássicos, que pregavam o liberalismo
9

. Houve, em conseqüência, um 

movimento de crescente intervenção do Estado na economia, em que diversos autores 

passaram a dar atenção às questões referentes ao crescimento e ao desenvolvimento 

econômicos (BERCOVICI, 2004). 

Esse cenário histórico, caracterizador de um período conturbado pelo qual passava a 

humanidade, ocasionado pela crise de 1930, vivenciado no interregno entre as duas grandes 

Guerras Mundiais, é bem descrito por Leda Maria Paulani: 

 

A primeira metade do século XX havia sido trágica para a humanidade, pelo 

menos para o Ocidente. Por isso, havia no ar o espírito de que era preciso 

algum tipo de coordenação entre os países líderes do mundo para evitar que 

novos eventos como aqueles voltassem a se repetir. 

 

O ambiente apontava para a necessidade de instrumentos de regulação das 

economias capitalistas para que elas não entrassem em concorrência 

desenfreada umas com as outras, como acontecera nos anos 1930, e para 

que, de alguma maneira, se garantisse que o crescimento econômico e social 

fosse também um objetivo comum. (2012, p. 35). 

 

                                                                                                                                                                             
internacional de capitais. Enfim, queria evitar todos os fatores que de alguma maneira tinham precipitado a crise 

de 1930.” (PAULANI, 2012, p. 35). 
8 Nos anos de 1930, houve uma revolução no pensamento econômico com as ideias do economista britânico 

John Maynard Keys, contrárias ao pensamento neoclássico liberal. Keys sustentava uma política econômica de 

Estado intervencionista, em que os governos adotariam medidas fiscais e monetárias para enfrentar os efeitos 

adversos dos ciclos econômicos. As ideias keynesianas foram adotadas pelas principais potências econômicas 

ocidentais após a Segunda Grande Guerra. A partir dos anos 1970 as ideias de Keynes perderam prestígio, em 

parte pela crise o Petróleo, dando oportunidade ao ressurgimento de espaço ao pensamento liberal, contrário à 

capacidade do Estado em regular os ciclos econômicos com políticas fiscais. A crise econômica mundial havia 

nos anos 2000 permitiu o retorno das atenções ao pensamento keynesiano, consistente na intervenção Estatal na 

política econômica. Nesse sentido, veja-se o artigo A hegemonia neoliberal, de Leda Maria Paulani (2012). 
9
 “Keynes acabó con la idea de que una economía de mercado conduce automáticamente al pleno empleo. Él 

negó a los neoclásicos al discordar que el libre funcionamiento del mercado conduce a la economía hacia el 

equilibrio.” (CHAVES NETO, 2013, p. 324)  
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Como resultado dessas transformações, houve a mudança do Estado Liberal
10

 para um 

Estado comprometido com aspectos sociais. 

 

1.2.3 O desenvolvimento enquanto crescimento econômico 

 

As circunstâncias para o atingimento do progresso passaram a serem estudadas em 

maior intensidade a partir do século XX, envidando-se esforços na tentativa de encontrar 

formas de medi-lo e avaliá-lo. Assim, passou-se a discutir o potencial de desenvolvimento das 

nações, notadamente após a Segunda Guerra Mundial. Ainda sob a compreensão de que a 

riqueza global dos países era determinante para o bem-estar dos indivíduos, passou-se a 

discutir a maneira como o Estado-Nação deveria se comportar neste contexto, de modo a 

identificar a forma correta de ele contribuir para o almejado desenvolvimento
11

. Este passou a 

ser analisado sob a ótica do crescimento econômico. O critério para se considerar um país 

desenvolvido passou a ser a relação entre o seu PIB/habitante. O entendimento dominante da 

época, portanto, foi o de que essa forma desenvolvimento dos países desenvolvidos deveria 

ser replicada nos países desenvolvidos. 

Em 1944, o Acordo de Bretton Woods buscou a organização do sistema monetário 

internacional, com a adoção do dólar na condição de moeda de referência para todas as outras, 

ancorado no ouro. Como isso, o preço do ouro em dólar passou a ser fixo, sem que os Estados 

Unidos pudessem alterá-lo. O alicerce do Acordo de Bretton Woods, dessa forma, consistiu 

em um sistema hierárquico coordenado e regulado pelos Estados nacionais, com o câmbio 

administrado e rígido controle dos fluxos de capitais, permitindo às economias nacionais a 

utilização de uma série de instrumentos de política econômica (PAULANI, 2012). 

Após a Segunda Grande Guerra, o período de 1945 a 1973 foi de considerável 

crescimento econômico em todo o mundo, sendo caracterizado como os anos dourados do 

capitalismo, com inflação baixa, juros reais baixos e produção de mais riqueza, em algumas 

ocasiões, inclusive, com distribuição de renda. Nesse período, o capitalismo, sem prejuízo à 

sua lógica do lucro, com a economia regulada pelo Estado, promoveu o desenvolvimento, 

                                                        
10

 Na concepção do ideário liberalista, havia uma separação entre o Estado e a sociedade civil. Ao Estado 

incumbia, essencialmente, a proteção do indivíduo e de sua família contra as necessidades materiais 

(COMPARATO, 1978). Para tanto, o contrato e a propriedade apresentavam-se como institutos-chave, da 

mesma forma que a empresa, em relação aos quais as limitações eram apenas as estritamente necessárias. 
11

 No bojo desse contexto histórico, surgem estudos, na segunda metade do século XX, com o intuito de 

investigar as relações entre os fenômenos jurídicos a as grandes mudanças sociais, econômicas, políticas 

associadas à industrialização tratada como modernização, consoante David M. Trubek, jurista estadunidense 

considerado um dos mais importantes estudiosos do campo Direito e Desenvolvimento (RODRIGUEZ, 2009). 
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reduziu desigualdades, criou direitos sociais. Foi a época da construção do estado do bem-

estar social no Primeiro Mundo (PAULANI, 2012).  

Nessa época, inclusive, mais precisamente nos anos de 1960, surgiu o campo de estudo 

denominado Direito e Desenvolvimento
12

, associado a estudos norte-americanos que visavam 

à inclusão do direito nas discussões sobre o tema desenvolvimento
13

, aspecto a ser tratado em 

capítulo posterior.  

Destaca-se, também, o neoinstitucionalismo de Douglas North
14

, tratando da 

importância das instituições para o desenvolvimento, sob o entendimento de que o 

crescimento de longo prazo, ou a evolução histórica, de uma sociedade é condicionado pela 

formação e evolução de suas instituições. Segundo North, as instituições políticas e 

econômicas são causa, e não consequência, do crescimento econômico. Para os 

neoinstitucionalistas, portanto, o arcabouço institucional é fundamental para o crescimento de 

um país. 

No Brasil, houve o estado desenvolvimentista, que será abordado mais adiante, cuja 

compreensão é particularmente importante para a presente pesquisa. 

Ocorre que a visão de desenvolvimento sob a ótica do crescimento econômico, sem 

prejuízo da compreensão da importância do desenvolvimento econômico enquanto alicerce, 

não ficou imune a críticas, especialmente no que diz respeito ao pensamento oficial de que os 

países subdesenvolvidos deveriam seguir o mesmo modelo seguido pelas nações 

desenvolvidas. Mais adiante, em tópico próprio, serão tratadas as discussões havidas em 

relação ao modelo de desenvolvimento para os países da América Latina. 

 

1.2.4 A persistência dos problemas sociais 

 

Apesar do crescimento econômico mundial, o que se verificou, especialmente nos 

países subdesenvolvidos, foi o aumento das desigualdades, o agravamento das crises 

ambientais e a redução efetiva dos direitos humanos. Koldo Unceta Satrústegui bem ilustra 

esse cenário: 

                                                        
12

 Pregava-se que o legalismo liberal era capaz de colaborar com a almejada modernização dos países 

subdesenvolvidos. Referido movimento acadêmico não teve êxito. Ultimamente, todavia, o campo Direito e 

Desenvolvimento ressurgiu com significativa expressividade, a partir da década de 1990. 
13

 Diversos estudos fazem relação entre o sistema jurídico e o processo de desenvolvimento, sendo o estudo do 

Direito e Desenvolvimento atual no Brasil. 
14

 Para Noth, a organização econômica eficiente constitui a chave para o crescimento, residindo, portanto, nas 

instituições, o segredo do crescimento. As instituições são constituídas por regras formais (constituições, 

códigos, regulações, commmon law), restrições informais (convenções, normas de comportamento, códigos de 

conduta auto-impostos) e as características de aplicação de ambos (ZANATTA, 2011). 
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O conjunto destes fracassos mencionados vem colocar a manifestação do 

desenvolvimento, tal como tinha sido concebido por suas estratégias no final 

da Segunda Guerra Mundial, havia derivado em um fenômeno capaz de 

empobrecer as pessoas e as sociedades, gerando perdas (capacidades, de 

identidade, de recursos naturais...), para restringir os direitos e liberdades, e 

provocar novos desequilíbrios e desigualdades. Em suma, o modelo de 

desenvolvimento havia, em grande parte, fracassado. Mas, além disso, este 

modelo havia contribuído para consolidar um sistema mundial baseado em 

profundas assimetrias entre umas e outras áreas do planeta, e em um 

equilíbrio de poder claramente favorável aos países chamados 

desenvolvidos. (2013, p. 46)  

 

De fato, a pobreza, o desemprego, o subemprego e a desigualdade não diminuíram 

apesar dos resultados obtidos em termos e aumento do PIB/hab. Houve uma progressiva 

deterioração do ambiente e dos recursos naturais, bem como o desenvolvimento não 

conseguiu, após a Segunda Grande Guerra, avançar na equidade de gênero. Por fim, não 

ocorreu, junto ao crescimento econômico, o correspondente respeito à liberdade e aos direitos 

humanos (SATRÚSTEGUI, 2013). 

Em 1973, houve o primeiro choque do petróleo, tendo o pensamento neoliberal
15

, ao 

final dessa década, virado receita de política econômica em vários países, consolidando-se 

durante as décadas de 1980 e 1990, fruto, em grande parte, da desaceleração econômica 

verificada (PAULANI, 2012). 

Na década de 1980, em razão das constatações anteriormente mencionadas, havidas 

entre 1945 a 1970, ganhou corpo a defesa do mercado com severa crítica à intervenção do 

Estado na promoção do desenvolvimento. A intervenção pública antes ocorrida passou a ser 

vista, em certa medida, como a responsável pelos insucessos relatados no desenvolvimento 

(SATRÚSTEGUI, 2013). A economia do desenvolvimento, inclusive, passou a ser criticada, 

                                                        
15

 Leda Maria Paulani identifica o surgimento do neoliberalismo como uma reação às políticas keynesianas do 

pós-guerra. Nesse sentido, expõe: “O conservador austríaco Friedrich Hayek foi para a Inglaterra a convite de 

outro austríaco, o economista Ludwig von Mises, e logo percebeu que a teoria keynesiana poderia se tornar 

dominante. Ao se fixar na Inglaterra, ele iniciou uma disputa surda com Keynes. Já ao final da guerra, todos os 

temores do pensamento conservador vieram à tona, e principiaram a tornar-se realidade. Hayek, então, 

coordenou uma reunião na cidade de Mont Pèlerin, na Suíça, convidando a nata do pensamento conservador 

europeu e americano. Lá estavam os economistas Milton Fredman e Von Mises e o filósofo austríaco Karl 

Popper, entre outros, com a finalidade de estruturar um pensamento capaz de criar o contraponto para impedir 

que a economia capitalista fosse regulada pelo Estado. A ideia era que qualquer intervenção do Estado, fosse 

direta ou por intermédio de empresas estatais, tiraria a liberdade dos indivíduos. Era preciso preservar o 

capitalismo como economia de mercado, com o Estado assumindo um papel mínimo. Qualquer outra forma faria 

com que as pessoas entrassem em rota de servidão a uma autoridade.” (2012, p. 35/36). Essa reação 

conservadora ao pensamento keynesiano foi inexitosa, pelo menos durante 30 anos. Após, as ideiais neoliberais 

ganharam prestígio. 
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ganhando espaço o Consenso de Washington, com a pregação de condicionantes para o 

financiamento externo. 

 

1.2.5 O surgimento e o declínio do neoliberalismo 

 

Em 1989, com o propósito de discutir soluções para os problemas das economias menos 

desenvolvidas para que elas pudessem retomar a trajetória de desenvolvimento, houve o 

Consenso de Washington, com a participação de economistas das mais influentes instituições 

financeiras mundiais, a exemplo do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial 

e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Objetivava-se um conjunto de 

recomendações comuns para serem adotadas nas políticas econômicas dos países menos 

desenvolvidos. Tratou-se de uma agenda neoliberal a ser aplicada a países 

subdesenvolvidos
16

. 

O Consenso de Washington difundiu o entendimento de que o Estado deve produzir 

lucro, ter superávit primário elevado, para evitar a recessão econômica. Para tanto, foi 

enaltecida a necessidade de disciplina fiscal, de redução dos gastos públicos, com a aplicação 

de uma política monetária rígida, com metas de inflação. Pregou-se também a ideia de Estado 

mínimo, com a consequente defesa da adoção do processo de privatizações, da abertura de 

mercado, da desregulamentação da legislação trabalhista e do livre trânsito de capitais, por 

exemplo (PAULANI, 2012). 

No Brasil, politicamente, a agenda neoliberal foi passou a ser adotada a partir dos anos 

1990, trazida que foi pelo ex-presidente Fernando Collor e concretizada no governo do ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso, notadamente em seu segundo mandato, época em 

que, inclusive, notabilizou-se o pacote de privatizações
17

. O primeiro governo do ex-

presidente Lula também seguiu a agenda neoliberal, que perdeu força em seu segundo 

mandato, em razão da crise econômica mundial que abalou o neoliberalismo, permitindo o 

retorno, com vigor, de políticas desenvolvimentistas. 

Com efeito, a crise de 2008 abalou o neoliberalismo, notadamente no meio acadêmico, 

consoante registro de Leda Maria Paulani: 

                                                        
16

 “O Consenso de Washington foi nada mais, nada menos, que a cartilha neoliberal para a periferia, em 

particular para a América Latina, a região que eles miravam. Os bancos americanos não estavam pendurados só 

no Brasil, mas em vários países latino-americanos. A idéia era colocar a profissão de fé neoliberal de Hayek no 

mundo periférico, que resistia a ela – em meio à bagunça econômica, à inflação desordenada e a todos a os 

expedientes que os Estados tinham arrumado nas décadas anteriores para puxar o crescimento.” (PAULANI, 

2012, p. 39). 
17

 Quanto aos bancos públicos federais, Leda Maria Paulani esclarece que “O plano era privatizar o Banco do 

Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, e acabar com o BNDES.” (2012, p. 41). 
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O neoliberalismo ficou abalado com essa crise, evidentemente. No âmbito 

acadêmico, ficou mais difícil defender a teoria segundo a qual os mercados 

são sempre mais eficientes, e que, se o governo se retirar, isso é melhor. Não 

dá para mais defender essas teses. A crise mostrou que não é bem assim. 

Mas a base material que produziu a vitória dessas ideias não se alterou, de 

modo que os interesses que dela emanam ainda são fortes o suficiente para 

que o ideário neoliberal permaneça ainda forte e vigoroso por um bom 

tempo. (2012, p. 41) 

  

Vê-se, assim, um recente declínio da doutrina neoliberal, que, recentemente, perdeu 

força com a crise de 2008. Com efeito, o entendimento neoliberal não surtiu os efeitos 

desejados, tendo se verificado, ao contrário, o agravamento dos problemas antes relatados, 

como o aumento das desigualdades, o agravamento das crises ambientais, a redução dos 

direitos humanos (SATRÚSTEGUI, 2013).  

Percebeu-se o erro em não se priorizar diretamente as necessidades e os interesses mais 

importantes da população, imaginando-se que o bem estar seria consequência automática do 

crescimento. 

 

1.2.6 O desenvolvimento e a atualidade 

 

A visão mais ortodoxa não conseguiu dar resposta aos problemas que surgiam. 

Consequentemente, “se produziria um gradual regresso à agenda do desenvolvimento de 

alguns temas excluídos durante a década de 1980, caso da preocupação pela pobreza e a 

desigualdade e do papel das instituições de desenvolvimento”. (SATRÚSTEGUI, 2013, p. 

48). 

Conforme Ignacy Sanches há tempos já anunciava, há a necessidade de noção central do 

desenvolvimento nas populações, porquanto a ideia simplista de que o crescimento 

econômico isoladamente seria suficiente para garantir o desenvolvimento foi abandonada em 

proveito de uma compreensão mais complexa do conceito, caracterizada pelas graduais 

atenções ao aspecto econômico, social, cultural, naturalmente político, depois viável 

[sustainable] e, mais recentemente, humano, “significando ter como objetivo o 

desenvolvimento dos homens e das mulheres em lugar da multiplicação das coisas” (1998, p. 

150). 

Com efeito, o tema desenvolvimento aplica-se à totalidade das nações, não se 

restringindo somente aos países menos desenvolvidos. Indubitavelmente, o desenvolvimento, 

sem prejuízos dos problemas pelos quais a humanidade passa, consoante já abordado, 
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caracteriza a recente história em razão da emancipação dos países coloniais, das mulheres, 

pela emergência da sociedade civil organizada, caracterizando o progresso (hoje ameaçado) 

dos Estados protetores [welfare States]. (SANCHES, 1998). 

A desafiadora necessidade de se buscar o enfrentamento dos problemas do 

desenvolvimento na atualidade é evidenciada pelo seguinte enunciado de Ignacy Sanches: 

 

Neste fim de século XX, o social e o ecológico surgem como preocupações 

maiores em vista dos estragos produzidos pela hegemonia do econômico e o 

primado da lógica do mercado sobre a das necessidades. Uma história do 

desenvolvimento surgirá dessa dupla releitura, permitindo compreender 

melhor em quais condições o crescimento se faz acompanhar de um 

desenvolvimento autêntico. (1998, p. 152). 

 

Para a superação das referidas preocupações acerca dos problemas pelos quais o mundo 

convive, apresenta-se esperançosa a visão de desenvolvimento enquanto libertação. O pleno 

desenvolvimento “passa pela libertação humana com relação à opressão material, o que supõe 

partilha eqüitativa dos bens e a supressão de todos os entraves que impedem seu desabrochar, 

na busca de uma melhor situação.” (SANCHES, 1998, p. 151). 

Sob essa perspectiva, chega-se a visão de Amartya Sen
18

, crítico do utilitarismo 

convencional. Ante a insatisfação com os resultados do desenvolvimento, Sen apresentou seu 

entendimento sobre a noção de bem-estar, sob nova ótica do progresso humano, primando por 

um adequado relacionamento entre os fins e os meios do desenvolvimento. Nesse contexto, o 

bem-estar humano não poderia mais ser visto apenas como consequência do desenvolvimento 

do Estado, sendo inadequados os indicadores até então utilizados para aferição do bem-estar. 

A ideia de universalidade perdeu força, dando vez para a atenção às peculiaridades dos 

diferentes lugares, em seus diversos aspectos relacionados ao bem-estar humano. Sen, 

portanto, imprimiu uma nova visão ao desenvolvimento com a economia do bem estar social 

– o desenvolvimento humano, agora associado essencialmente às liberdades humanas, e não 

apenas ao conceito de crescimento econômico.  

 

 

 

 

                                                        
18

 No livro Desenvolvimento como liberdade, Amartya Sen baseia-se em suas cinco conferências proferidas 

como membro da presidência do Banco Mundial em 1996 e uma em 1997, abordando ideias sobre o 

desenvolvimento e a elaboração de políticas públicas. No referido livro, Sen defende que o desenvolvimento é 

um processo de expansão das liberdades reais de que as pessoas desfrutam. 
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1.3 O Estado desenvolvimentista no Brasil 

 

Consoante anteriormente visto, a visão estática da economia foi abalada no século XX, 

com o aumento da preocupação acerca da noção desenvolvimento. O posicionamento do 

economistas neoclássicos, que pregavam o liberalismo, cedeu espaço ao crescente movimento 

de intervenção do Estado na economia.  

O desenvolvimento econômico passou a ser compreendido como crescimento com 

transformação estrutural, viabilizador do aumento da produtividade no trabalho e da melhoria 

do bem-estar das pessoas. Segundo Ricardo Bielschowsky, o desenvolvimento econômico 

“nem sempre vem acompanhado da melhor distribuição de renda, e quase jamais caminha 

com a preservação ambiental” (2011, p. 15), ensejando, dessa forma, que a promoção do 

processo de desenvolvimento econômico seja empreendida por meio de uma combinação 

entre Estado e mercado
19

.  

 

1.3.1 As teorias do desenvolvimento que influenciaram o Brasil 

 

As políticas brasileiras de desenvolvimento foram influenciadas pelas teorias do francês 

François Perroux, do sueco Gunnar Myrdal e do norte-americano Albert Hirschman. No 

entanto, a teoria do subdesenvolvimento da Comissão Econômica para a América Latina 

(CEPAL), foi a teoria que, efetivamente, influenciou a política brasileira de desenvolvimento 

(BERCOVICI, 2004). 

Para François Perroux, o surgimento ou o crescimento de uma indústria se difunde, 

gerando, com o tempo, transformações que colaboram com o surgimento de outras indústrias, 

com o compartilhamento de inovações. O crescimento ocorre em pólos de desenvolvimento – 

considerados como unidades econômicas motrizes – que expandem seus efeitos para o resto 

da economia. Os lugares distintos dos pólos de desenvolvimento não se desenvolvem da 

mesma forma que estes, gerando, assim, em razão da localidade, disparidades regionais. Os 

desequilíbrios econômicos e sociais gerados pela implantação de um pólo de desenvolvimento 

necessitam da ação do Estado para serem minimizados e ordenados (BERCOVICI, 2004). 

Gunnar Myrdal expõe que a decisão econômica permite uma ação que pode resultar em 

uma modificação estrutural, com efeitos regressivos ou propulsores, estes carentes nos países 

subdesenvolvidos, carência essa responsável pela criação ou ampliação das desigualdades 

                                                        
19

 “Hoje, o mercado é governado por ações públicas e não tem a primazia na realização da eficiência econômica 

por si só.” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 15). 
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internas entre as regiões dos referidos países. O Estado, sabedor das conseqüências dos 

citados efeitos, pode planejar e orientar o desenvolvimento econômico (BERCOVICI, 2004). 

Albert Hirschman apresenta a teoria do crescimento desequilibrado, em que os 

desequilíbrios devem ser superados continuamente, induzindo, assim, o desenvolvimento, de 

forma induzida, com base nos efeitos de transformação da economia. 

Consoante dito anteriormente, as ideias da CEPAL foram as que, efetivamente, 

influenciaram a política brasileira de desenvolvimento. A CEPAL concebia o Estado como 

promotor do desenvolvimento planejado, com a integração do mercado interno e a 

internalização dos centros de decisão econômica, com o reformismo social.
20

 A corrente dos 

nacional-desenvolvimentistas brasileiros absorveu essas ideias. Os cepalistas compreendiam o 

sistema centro-periferia da economia mundial, em que a periferia produz e exporta matérias-

primas e alimentos e o centro bens industriais, como gerador de progressiva desigualdade 

entre os países do centro e da periferia (BERCOVICI, 2004). 

No sentido de que a teoria do subdesenvolvimento da Comissão Econômica para a 

América Latina (CEPAL) foi a teoria que, efetivamente, influenciou a política brasileira de 

desenvolvimento, oportunas são as palavras de Gilberto Bercovici: 

 

A influência do pensamento da CEPAL, no debate político brasileiro, foi 

enorme, entre 1949 e 1964. As teses da CEPAL tiveram grande 

receptividade, pois davam fundamentação científica para a tradição 

intervencionista e industrialista existente no Brasil desde 1930. 

Especialmente a partir do Segundo Governo Vargas (1951-1954), a doutrina 

formulada pela CEPAL passou a ser vista como útil e importante para a 

reelaboração e fundamentação das políticas econômicas e da concepção de 

desenvolvimento, entendimento consolidado com a criação do Grupo Misto 

CEPAL-BNDE. (2004, p. 153/154). 

 

A CEPAL defendia que os países da América Latina, cujo crescimento vinha de fora, 

por meio das exportações, deveriam passar a crescer voltando-se ao mercado interno, 

mediante a industrialização, apropriando-se do progresso técnico. 

O pensamento da CEPAL, no sentido da necessidade de uma intervenção planificadora 

do Estado para a promoção do desenvolvimento nos países da América Latina, por meio de 

ações estruturadas planejadas, é bem situado por Gilberto Bercovici: 

                                                        
20

 “Para a economia liberal neoclássica, a concepção de desenvolvimento é evolucionista: o desenvolvimento 

ocorre gradual e espontaneamente, quando as instituições permitem o máximo de iniciativa individual. Além de 

excluir toda a vinculação da ideia de desenvolvimento a transformações sociais profundas, esta concepção ignora 

que o desenvolvimento espontâneo, sem esforço racional e deliberado por parte do Estado, é uma ilusão na 

América Latina. Para a CEPAL, a superação do subdesenvolvimento requer uma política deliberada e de longo 

prazo, com decidida intervenção planificadora por parte do Estado.” (BERCOVICI, 2004, p. 157). 
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As reformas estruturais são o aspecto essencial da política econômica dos 

países subdesenvolvidos, condição prévia e necessária da política de 

desenvolvimento. Coordenando as decisões pelo planejamento, o Estado 

deve atuar de forma muito ampla e intensa para modificar as estruturas 

sócio-econômicas, bem como distribuir e descentralizar a renda, integrando, 

social e politicamente, a totalidade da população. (2004, p. 158/159). 

 

Para a CEPAL, o Estado latino-americano possui caráter periférico, resultante na 

desigualdade originada na apropriação do excedente econômico pelos países centrais, 

detentores da maioria dos meios produtivos. A função do Estado latino-americano, para a 

CEPAL, é afastar mencionada condição periférica. 

 

1.3.2 Evolução do desenvolvimentismo no Brasil 

 

Ricardo Bielschowsky
21

 identifica dois ciclos ideológicos desenvolvimentistas no 

Brasil: o primeiro, no período de 1930 a 1964, e o segundo, no período de 1964 a 1980. Ele 

aborda três correntes dominantes sobre o pensamento brasileiro: 1) o desenvolvimentismo do 

setor privado, cujo maior expoente foi o industrial e historiador Roberto Simonsen; 2) o 

desenvolvimentismo do setor público não nacionalista, representado por Roberto Campos; e 

3) o desenvolvimentismo nacionalista, representado por Celso Furtado. 

Nesse sentido, eis o contexto histórico apresentado por Ricardo Bielschowsky: 

 

O Brasil teve dois ciclos ideológicos desenvolvimentistas: o primeiro foi de 

1930 a 1964; o segundo, de 1964 a 1980. Até 1980, o desenvolvimentismo 

era o projeto de industrialização integral como via de superação da pobreza 

do subdesenvolvimento, conduzido com exclusividade pelo Estado. Depois 

nos anos de 1980, passou a uma posição contrária, com a primazia do 

mercado, e se transformou em corrente hegemônica de pensamento, com 

estratégias e políticas voltadas para a globalização. Este, entretanto, não 

consegue ser desenvolvimentismo. (2011, p. 15). 

 

Acerca do processo de desenvolvimento original brasileiro (primeiro ciclo, de 1930 a 

19640, que teve grande contribuição de Celso Furtado, Ricardo Bielschowsky assim o 

identifica:  

 

Foi aquele em que a industrialização integral deu as condições necessárias 

para a superação da pobreza, impossível de ser alcançada por meio do 

mercado. O Estado planejou o processo, e esse planejamento definiu a 

                                                        
21

 Ricardo Bielschowsky é autor de uma obra considerada clássica da história do ciclo do desenvolvimentismo 

do Brasil – O pensamento econômico brasileiro: ciclo ideológico do desenvolvimentismo (1988). 
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expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos dessa 

promoção. O Estado, nesse caso, coordenou, a execução de políticas 

econômicas, captou os recursos, fez investimentos diretos como agente 

produtivo naqueles setores em que a iniciativa privada se recusava a entrar, 

por não representar atratividade. (2011, p. 16). 

 

Sobre esse primeiro ciclo desenvolvimentista (de 1930 a 1964), Ricardo Bielschowsky 

(2011, p. 16) vislumbra cinco correntes de pensamento:  

 

a) À direita.  

 

O pensamento neoliberal
22

, de Eugênio Gudin
23

, ministro da Fazenda entre setembro de 

1954 e abril de 1955, durante o governo de Café Filho. 

 

b) À esquerda
24

. 

 

A corrente socialista, do historiador, geógrafo e escritor marxista Caio Prado Júnior.  

 

Entre os dois extremos, três correntes desenvolvimentistas que assumiram a hegemonia 

do pensamento econômico brasileiro:  

 

c) O desenvolvimentismo do setor privado, do industrialista Roberto Simosen;  

 

d) O desenvolvimentismo do setor público não nacionalista, de Roberto Campos; 

 

e) O desenvolvimentismo público nacionalista, de Celso Furtado. 

 

Ricardo Bielschowsky (2011, p. 17) explica que a principal discussão dessa época 

(1964 a 1980), referente à evolução do pensamento desenvolvimentista no Brasil, não diz 

                                                        
22

 “Os liberais queriam a redução da intervenção do Estado na economia. Avaliavam que o Brasil deveria seguir 

sua vocação agrária, e que os diferentes momentos de instabilidade da economia haviam sido gerados pela 

interferência constante do Estado. Defendiam que se conquistasse o equilíbrio monetário e financeiro pelas 

forças do mercado, que criariam setores econômicos mais eficientes. Eles não só não propuseram medidas de 

suporte ao processo de industrialização como frequentemente faziam oposição a ele.” (BIELSCHOWSKY, 

2011, p. 16). 
23

 “Eugênio Gudin dizia que estava se formando uma indústria artificial e preguiçosa no Brasil, protegida pelo 

excesso de tarifas, pelos créditos subsidiados, e que o crescimento do parque industrial brasileiro ocorreria 

naturalmente pelas mãos do mercado, sabedor do que era melhor ou não.” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 16). 
24

 “No outro extremo do espectro ideológico estava o pensamento associado ao Partido Comunista Brasileiro e às 

suas dissidências.” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 16). 
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respeito à corrente liberal e nem à corrente socialista, mas sim à ideologia liderada pelas três 

correntes desenvolvimentistas, quais sejam, a do setor privado, a do setor público não 

nacionalista e a do setor público nacionalista, preocupadas com a transformação do Brasil, 

saindo da condição de produtor de matérias-primas agrícolas para a de país urbano e 

industrial. 

A corrente desenvolvimentista do setor privado, integrada por Roberto Simonsen, 

reconhecia a importância do papel do Estado na promoção do planejamento, atentando-se, 

primeiramente, no entanto, em ouvir os interesses do empresariado, para, após, contextualizar 

a atuação estatal. Os economistas do setor público tratavam imediatamente do papel do 

Estado (BIELSCHOWSKY, 2011). 

Os economistas desenvolvimentistas do setor público não nacionalistas
25

 interagiam 

com técnicos norte-americanos, defendendo que o capital estrangeiro teria significativa 

participação no processo de industrialização, preocupando-se, ainda, com o processo 

inflacionário, reclamando, nesse ponto, por políticas que pudessem interromper o processo de 

crescimento da economia do Brasil (BIELSCHOWSKY, 2011). 

Por fim, a corrente desenvolvimentista do setor público nacionalista
26

, integrada por 

Celso Furtado, Rômulo de Almeida e outros, entendia fundamental que as decisões acerca da 

locação de recursos no Brasil ficasse sob o controle dos agentes brasileiros, estatais ou 

privados, diferentemente, portanto, da corrente não nacionalista que não via problema em que 

tais decisões fossem tomadas na Europa ou nos Estados Unidos. Os nacionalistas, além de não 

aceitarem que o Brasil se subordinasse a hegemonia internacional, entediam que a inflação 

não era obstáculo para a implantação de políticas públicas desenvolvimentistas e que deveria 

ocorrer a distribuição de renda resultante do progresso técnico. Por derradeiro, caracteriza a 

corrente nacionalista a visão de planejamento integrado, de conjunto, diversa da visão setorial 

                                                        
25

 “A corrente não nacionalista nasceu na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (CMBEU) para o 

Desenvolvimento Econômico, formada em 1951, no âmbito do Ministério da Fazenda e integrada por técnicos 

brasileiros e norte-americanos no final do governo Eurico Gaspar Dutra, com o objetivo de elaborar projetos de 

infraestrutura para alguma entidade a ser criada pelo Brasil – que viria a ser o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE); e para o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento 

(Bird).” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 17). 
26

 “A corrente nacionalista era composta por intelectuais como Celso Furtado, Américo Barbosa de Oliveira, 

Rômulo de Almeida e outros. Essa corrente do desenvolvimento nacionalista ocupou cargos importantes na 

estrutura do governo, na década de 1950, fosse dentro do BNDE, fosse na assessoria econômica do presidente 

Getúlio Vargas, que contava com o economista Inácio Rangel. Rômulo de Almeida era o chefe da assessoria de 

Vargas e oriundo da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

No início dos anos 1950, o economista Celso Furtado, que estava na Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe (Cepal), em Santiago, voltou para o Brasil com a função de ajudar o BNDE na formulação do 

Plano de Metas. Em 1954, com o suicídio de Vargas, Rômulo de Almeida declarou oposição ao novo presidente, 

Café Filho, e se retirou do governo, passando o bastão do pensamento desenvolvimentista para as mãos e para a 

cabeça do grande economista Celso Furtado.” (BIELSCHOWSKY, 2011, p. 17/18). 
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que prevaleceu, preocupada em enfrentar pontos específicos do estrangulamento econômico, 

defendida pelos não nacionalistas. Conforme Ricardo Bielschowsky, “essa ideia de 

planejamento não integral, de planejamento setorial ou parcial, foi a tônica no Brasil, e todos 

os planos dos anos de 1960 e 1970 eram ancorados nessa fórmula” (2011, p. 18). 

Celso Furtado
27

 explicava que o Brasil não se desenvolvia de forma adequada porque a 

estrutura produtiva era pouco diversificada e heterogênea, havendo dificuldade na formação 

de um mercado interno mais amplo, considerando que a base produtiva era muito reduzida. 

Nesse cenário, o Brasil se via por demais dependente das importações. Referido autor 

destacou a distinção entre a estrutura brasileira e a norte-americana ou européia, realçando 

que os problemas brasileiros, por serem distintos, reclamariam técnicas que levassem em 

consideração a realidade brasileira, e não a estrangeira. 

O segundo ciclo desenvolvimentista brasileiro, conforme, Ricardo Bielschowsky, 

ocorreu no período de 1964 a 1980, liderado pelos economistas governistas Roberto Campos, 

Mário Henrique Simonsen, Delfim Neto, Hélio Beltrão e João Paulo dos Reis Veloso. Nessa 

época, após a busca de soluções para a sustentabilidade macroeconômica, com arrocho 

salarial e concentração de renda (1964 a 1968), houve o conhecido “milagre econômico” 

brasileiro (1964 a 1973). (BIELSCHOWSKY, 2011). 

O tamanho do Estado no desenvolvimentismo não era um ponto de discordância entre 

os economistas e os desenvolvimentistas oficiais e os de oposição, como Celso Furtado que, 

com o golpe militar, havia partido para o exílio. No entanto, os desenvolvimentistas de 

oposição questionavam a concentração de renda do modelo que vigia nessa época, o qual não 

repartia com o conjunto da população os resultados do progresso técnico. 

Estes, portanto, foram os dois ciclos ideológicos desenvolvimentistas ocorridos no 

Brasil até 1980, em que houve um projeto de industrialização integral como via de supração 

do subdesenvolvimento, sob o comando do Estado. 

Após os ciclos desenvolvimentistas brasileiros, a partir, pois, de 1980, ganhou força o 

entendimento de que, em vez de se enaltecer o papel do Estado, que havia se fragilizado com 

a enorme crise financeira a partir de 1981, dever-se-ia primar pelo mercado, com estratégias e 

políticas voltadas para a por demais falada globalização. Este terceiro período, no entanto, 

conforme registrado por Ricardo Bielschowsky, não conseguiu ser desenvolvimentista: 
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 Celso Furtado, na obra Formação econômica do Brasil (2007), apresenta os ciclos da história brasileira, 

legitimando a teoria estruturalista do subdesenvolvimento latino-americano. 
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Os anos de 1980 foram caracterizados pelo baixo crescimento da economia, 

pelo enfraquecimento do Estado e, ao mesmo tempo, pelo início da entrada 

do pensamento neoliberal no Brasil. O pensamento desenvolvimentista foi 

inibido pela instabilidade macroeconômica. No período da hiperinflação, as 

estratégias nacionais de desenvolvimento não tinham difusão, já que o alvo 

principal passou a ser o controle da inflação. (2011, p. 20) 

 

O pensamento desenvolvimentista, que, apesar da dominância do pensamento oficial 

neoliberal, não havia desaparecido das universidades e demais instituições nacionais, somente 

veio a novamente encontrar guarida governamental significante, segundo Ricardo 

Bielschowsky, a partir do primeiro Plano Plurianual do governo Lula, com a ideia do 

crescimento por distribuição de renda (BIELSCHOWSKY, 2011). 

 

1.4 Direito e Desenvolvimento 

 

Conforme informado anteriormente, há estudos
28

 que fazem a relação entre o sistema 

jurídico e o processo de desenvolvimento. A inclusão do direito nas discussões sobre 

desenvolvimento propiciou o surgimento do campo de estudo nomeado Direito e 

Desenvolvimento, iniciado nos anos de 1960 por estudiosos norte-americanos. 

Inicialmente, consoante visto em tópico antecedente, pregava-se que o legalismo liberal 

era capaz de colaborar com a almejada modernização dos países subdesenvolvidos, na medida 

em que o modelo liberal de desenvolvimento foi considerado, por bastante tempo, referência 

para a promoção do desenvolvimento nos países da periferia.  

Nesse sentido, o movimento direito e desenvolvimento defendia que “a mudança de um 

conceito tradicional de direito para um instrumental aumentaria simultaneamente a 

capacidade do Estado de orientar o comportamento social e a capacidade do sistema jurídico 

de restringir a ação arbitrária do Executivo” (ZANATTA, 2011, p. 7). Houve um empenho 

dos países centrais para desenvolver o estado de direito no Terceiro Mundo em décadas 

anteriores, momento em que, naquele contexto, foram adotadas medidas por governos e 

agências internacionais com o objetivo do aperfeiçoamento de instituições.  

O referido movimento acadêmico, sob aquela perspectiva, no entanto, não logrou êxito, 

pois, diversamente do pensamento dos pesquisadores e agências de desenvolvimento norte-

americanos, o direito dos países desenvolvidos não deve ser admitido como o modelo a ser 

seguido pelos países subdesenvolvidos, porquanto os esforços para desenvolver o Direito na 
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 Nesse sentido: RODRIGUEZ (2009), SCHAPIRO (2010), TAMANAHA (2009), TRUBEK (2009) e 

ZANATTA (2011). 
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periferia não devem ser encarados ingenuamente, ou seja, a partir da errada compreensão de 

que há uma relação necessária entre desenvolvimento econômico e estado de direito 

(RODRIGUEZ, 2009). 

O jurista estadunidense David M. Trubek é considerado um dos mais importantes 

estudiosos do campo de estudo Direito e Desenvolvimento. Referido autor analisa a referida 

disciplina e os estudiosos que a consolidaram, no contexto da situação política dos Estados 

Unidos nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Trubek reconstruiu o entendimento do direito 

liberal
29

, com base na obra de Max Weber
30

, analisando a crise por que passou essa acepção 

liberal do direito, com atenção para as consequências advindas dessa crise para o campo 

Direito e Desenvolvimento. Referido autor evidenciou que a propagação da intencionalidade 

jurídica na América Latina favoreceu tendências autoritárias, porquanto regimes políticos 

passaram a controlar a ordem jurídica, gerando expectativas de imediato desenvolvimento 

econômico (ZANATTA, 2011). 

Em 1972, após pesquisas sobre a origem do direito moderno a partir a teoria social 

weberiana, Trubek (2009) publicou os artigos Max Weber Sobre Direito e Ascensão do 

Capitalismo e Para uma Teoria Social do Direito: um ensaio sobre o estudo do direito e 

desenvolvimento, contendo importantes análises que serviram de suporte para a compreensão 

da relação entre direito e desenvolvimento. 

No ano de 1974, Trubek e Marc Galanter (2009) publicaram o artigo Acadêmicos Auto-

Alienados: reflexões sobre a crise norte-americana da disciplina Direito e Desenvolvimento, 

evidenciando a crise do movimento direito e desenvolvimento, porquanto as prometidas 

mudanças do movimento não teriam ocorrido nos países subdesenvolvidos, cujas sociedades 

continuaram sofrendo dos seus problemas de desigualdade, de liberdades, de participação 

popular. 

Assentada, pois, a constatação do fracasso do legalismo liberal, com a conseqüente 

decadência do movimento Direito e Desenvolvimento. O retorno definitivo ao campo do 

direito e desenvolvimento se dá apenas com a virada do milênio, em razão das mudanças 

havidas na década de 1990, impulsionadas pela atuação do Banco Mundial na promoção do 

Estado de Direito e da consolidação da visão econômica neoliberal (ZANATTA, 2011). 

                                                        
29

 Consoante exposto anteriormente, ocorreram discussões referentes às características do direito liberal, o qual 

restou bastante fragilizado em razão das mudanças sociais que o infirmaram em sua acepção original. Diante 

disto, houve a necessidade de se rediscutir a relação entre Direito e Desenvolvimento. 
30

 Trubek (2009) analisa o entendimento do Direito de Max Weber, que relaciona Direito e Economia, com o 

objetivo de extrair dessa concepção weberiana a base teórica para o campo do Direito e Desenvolvimento. 

Adicionalmente, Trubek (2009) reflete as relações entre o Direito, a “economia de mercado”, a “economia de 

comando” e o desenvolvimento, o autoritarismo e a democracia. 
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No artigo A Coruja e o Gatinho: há futuro para o direito e desenvolvimento?, publicado 

em 2011, Trubek (2009) expõe que o direito e desenvolvimento pode ser compreendido com 

uma ideia que define uma prática e molda ação. Trubek e Alvaro Santos (2013) abordam um 

novo direito e desenvolvimento econômico numa perspectiva crítica na publicação The New 

Law and Economic development: a critical appraisal, de 2006. Trubek entende que o direito e 

desenvolvimento pode ser entendido com um conjunto de ideias amparadas na teoria jurídica 

e econômica apta a funcionar de instrumental prático para agências de desenvolvimento. 

 

1.4.1 Momentos do Direito e Desenvolvimento 

 

É possível a identificação de dois momentos passados do direito e desenvolvimento. O 

primeiro momento, compreendido entre as décadas de 1950 e 1970, relaciona-se com o 

surgimento do Estado desenvolvimentista. 

Nos últimos anos, Trubek tem defendido a identificação dos diferentes momentos do 

direito e desenvolvimento. O primeiro momento, na década de 1960, marcado pelo legalismo 

liberal. O segundo momento, na década de 1990, caracterizado pelo rule of law. Há, ainda, 

um possível terceiro momento, surgido a partir das experiências dos dois primeiros 

momentos, dissociado de fórmulas prontas, “ligado a um modelo novo-desenvolvimentista de 

Estado, na inclusão do ‘social’ ao conceito de desenvolvimento e em novos papeis para o 

direito” (ZANATTA, 2011, p. 5). 

 

1.4.1.1 Primeiro momento 

 

O primeiro momento, na década de 1960, marcado pelo legalismo liberal, identifica-se 

com o surgimento do Estado desenvolvimentista. Nesse período, ante a apregoada 

necessidade de modernização, entendia-se o Estado como responsável pelo crescimento 

econômico. Assim, para que o Estado pudesse se desincumbir do desenvolvimento 

econômico, ele necessitaria dispor de um arcabouço jurídico instrumental. Aludido contexto, 

é bem situado por Rafael Augusto Ferreira Zanatta (2011, p. 10/11): 

 

O primeiro momento compreende o período histórico entre as décadas de 50 

e 70 e está relacionado com o surgimento do Estado desenvolvimentista. 

Neste primeiro momento do direito e desenvolvimento, a teoria dominante 

do desenvolvimento era a da mordenização. Tal teoria, defendida no início 

da década de 60 por Walt Whitman Rostow e outros economistas e 

sociólogos evolucionistas de orientação anticomunista, propunha que o 
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desenvolvimento se dava por etapas. No plano econômico, os teóricos da 

modernização defendiam que, nos países subdesenvolvidos, o Estado deveria 

ser o responsável pelo crescimento econômico. Assim, o Estado não deveria 

apenas encorajar o desenvolvimento, mas deveria ser o ator primário na 

economia que levasse à criação de empreendimentos estatais e à 

industrialização. Havia uma crença na necessidade de transplante legal, mas, 

em razão do ativismo estatal e na descrença no setor privado de países 

periféricos, a ênfase era dada ao direito público. Desta forma, através da 

implementação de um arcabouço jurídico instrumental, o Estado seria 

‘empoderado’ e se tornaria o agente responsável pelo desenvolvimento 

econômico através de uma política de substituição das importações. 

 

Vê-se, portanto, que a teoria dominante do primeiro momento do direito e 

desenvolvimento foi a da mordenização capitalista, com o Estado responsável pela indução do 

desenvolvimento, duvidando-se da capacidade de o mercado se desincumbir do propósito 

desenvolvimentista. Defendia-se o modelo de Estado keynesiano, nacionalista, burocrático, 

engajado com a intervenção direita artificialmente criada com monopólios. 

Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil “regulava seu desenvolvimento a partir do Estado 

sem desenvolver mercados autônomos, em razão da relação estreita entre as elites e o governo 

central” (RODRIGUEZ, 2009). 

Originariamente, a tentativa de fomentar o desenvolvimento jurídico do Terceiro 

Mundo objetiva a expansão da liberdade do indivíduo e a participação no processo de tomada 

de decisão, bem como ao aumento da racionalidade na condução das mudanças sociais 

almejadas. Havia, também, a intenção de se combater o comunismo e o autoritarismo, ante o 

cenário geopolítico da Guerra Fria. Houve, claramente, a tentativa, nesse contexto, de se 

formar a disciplina Direito e Desenvolvimento nos Estados Unidos. 

Trubek e Galanter (2009) tratam dos problemas referentes à ingenuidade e ao 

etnocentrismo presentes no modelo liberal de Direito. Nesse sentido, referidos autores 

evidenciam a crescente dúvida havida nos Estados Unidos na décadas de 1960 e 1970 em 

relação ao modelo norte-americano então existente poder ser considerado modelo padrão para 

outros países.
31

 Para tanto, observam que as instituições do estado de direito americano foram 

utilizadas para reprimir minorias e favorecer elites, por exemplo. Relevante importância para 

a perda da credibilidade do estado de direito liberal teve, igualmente, o escândalo de 

Watergate. Naquela época, ocorreu, ainda, o movimento a favor dos direitos civis nos Estados 

Unidos, ao lado da geração e conhecimento sobre a realidade dos países tidos como de 

                                                        
31

 “Quando começaram a surgir dúvidas sobre a efetividade e as intenções dos projetos de desenvolvimento, os 

acadêmicos norte-americanos viram-se na posição de ter que criticar os organismos que financiavam suas 

atividades e os paradigmas teóricos dos quais partiam, dos quais dependia, em larga medida, a legitimidade de 

sua disciplina.” (RODRIGUEZ, 2009, p. XI). 
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Terceiro Mundo. “Neste caso, um conhecimento mais sofisticado da realidade da periferia 

levantou dúvidas sobre a adequação e a efetividade da mera cópia do Direito norte-

americano.” (RODRIGUEZ, 2009, p. XI). 

Para Trubek “o Brasil sofreu as conseqüências dos programas de desenvolvimento 

implementados nesta época (anos de 1950, 1960 e 1970), mas não chegou a construir um 

campo de pesquisas sobre Direito e Desenvolvimento que partilhasse do projeto de 

professores norte-americanos.” (RODRIGUEZ, 2009, p. VIII). 

 

1.4.1.2 Segundo momento 

 

O segundo momento do direito e desenvolvimento, havido entre as décadas de 1970 e 

1990, associa-se ao surgimento do neoliberalismo de mercado, em que a participação do 

Estado na promoção do desenvolvimento daria lugar aos mercados, estes adquirindo maior 

importância. A esse respeito, segue a explicação de Rafael Augusto Ferreira Zanatta: 

 

O discurso dominante defendia que o Estado deveria ser reduzido de escala e 

influência e submetido ao império do direito. Nessa perspectiva, o arcabouço 

jurídico deixaria de ser uma ferramenta do Estado e passaria a ser um escudo 

para evitar a influência do Estado na economia, empoderando o mercado e 

os agentes privados. O setor privilegiado para o crescimento deveria ser o 

privado, devendo o Estado apenas garantir elementos para a calculabilidade 

dos agentes econômicos e redução dos custos de transação. Na economia, o 

discurso macroeconômico keynesiano foi substituído pelo neoclássico e pela 

ênfase aos contratos e ao direito de propriedade. O transplante legal no 

segundo momento focava no direito privado e nos códigos judiciais como 

forma de empoderar o mercado, criando uma estrutura institucional 

imparcial através da definição de ‘regras do jogo’ com base num judiciário 

independente. O agente responsável por executar tais mudanças era o Poder 

Judiciário, através de reformas não só no direito privado e em mecanismos 

de verticalização da decisão judicial, mas na própria estrutura de controle da 

instituição. (2011, p. 12) 

 

Vê-se, pois, que, no segundo momento, o outrora caráter intervencionista do Estado fora 

reduzido, passando o Estado a ser significativamente regulado pelo direito. O arcabouço 

jurídico passou a ser considerado como limitador da interferência estatal, em vez de 

instrumento de sua participação, como antes. Defendia-se o modelo de Estado hayekiano, 

globalizado, mínimo, responsável pelas regras do jogo do mercado. 

Percebe-se, pois, que a teoria que prevaleceu no segundo momento foi a do 

neoliberalismo de mercado, em que não mais incumbia ao Estado – tido como ineficiente e 
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corrupto – uma participação ativa no desenvolvimento, mas o papel de garantidor das regras 

de funcionamento do mercado. 

 

1.4.1.3 Direito e Desenvolvimento na atualidade: terceiro momento 

 

Conforme já exposto, os modelos dos dois primeiros momentos do direito e 

desenvolvimento, cuja adoção pelos países subdesenvolvidos, a cada momento, fora tida 

como apropriada, caíram em desprestígio. 

Hodiernamente, ressurgiu o interesse pelo Direito e Desenvolvimento. No âmbito 

internacional, o Banco Mundial apresenta projetos que visam à reforma das instituições, a 

exemplo do Poder Judiciário, dos países pouco desenvolvidos. As ideias econômicas neo-

institucionais, no bojo dos referidos projetos, privilegiam as instituições, despertando o 

interesse pelo Direito. Em corolário, a relação entre Direito e Desenvolvimento nas 

instituições de pesquisa em Direito norte-americanas passou a ser novamente interessante 

(RODRIGUEZ, 2009). 

Mais recentemente, o contexto social do final dos anos de 1990 e início dos anos 2000 

faz ressurgir significante necessidade de discussão da problemática relacionado ao tema 

direito e desenvolvimento. O momento atual ainda convive com os efeitos sentidos ante a 

decadência do modelo institucionalista e neoliberal. A esse propósito, bem ilustra o atual 

cenário o contexto a seguir apresentado por Rafael Augusto Ferreira Zanatta: 

 

Países que adotaram à risca as prescrições de liberalização e 

desregulamentação da economia experimentaram, da pior forma possível, os 

efeitos da globalização financeira baseada no investimento especulativo. 

Primeiro os Tigres Asiáticos em 1997, depois a Rússia em 1998, o Brasil em 

1999 e, mais drasticamente, a Argentina em 2001 (a “menina dos olhos do 

Fundo Monetário Internacional”). Com esse fenômeno, surgiram os 

questionamentos sobre os reais efeitos do Consenso de Washington e a 

necessidade de sua superação. O modelo neoliberal foi questionado não só 

por juristas do campo do direito e desenvolvimento, mas também por 

economistas heterodoxos que passaram a defender a tese de que aquilo que 

as potências prescreviam como receita do sucesso para o crescimento 

econômico nunca havia sido colocado em prática tal como prescrito para os 

países subdesenvolvidos. Em termos políticos, isso representou uma 

ascensão de governos de orientação contrária às políticas de Washington, em 

especial na América Latina. (2011, p. 14) 
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Como resultado desse cenário político de insatisfação social, eis que as expectativas do 

desenvolvimento econômico-social voltaram-se, novamente, para a importância da 

intervenção do Estado, atuando em políticas públicas nos mais diversos segmentos
32

. 

Internacionalmente, presencia-se a consolidação de uma nova visão sobre o 

desenvolvimento, assentada nas ideias da economia do bem estar social defendidas pelo 

economista Armatya Sen, permitindo que o direito deixe de ser visto apenas como um meio 

para alcançar o desenvolvimento, mas também como um fim em si mesmo. Dentro desse 

novo contexto, o desenvolvimento social inclusivo, em que a redução da pobreza é percebida 

como forma de libertação das pessoas, passou a ocupar as agendas das mais expressivas 

instituições, a exemplo do Banco Mundial. Evolui-se de uma perspectiva exclusivamente 

economicista – que conceituava desenvolvimento apenas associando-o à reforma institucional 

pró-mercado e crescimento econômico – para uma abordagem social multidimensional 

inclusiva. 

Essa mudança de visão acerca do conceito de desenvolvimento, fez com que Trubek 

enxergue, no campo do direito e desenvolvimento, um terceiro momento
33

 relacionado a um 

novo Estado desenvolvimentista. Passa-se a vislumbrar ser possível a promoção simultânea de 

crescimento e igualdade
34

. 

Trubek (2009) visualiza bem, no campo do direito, a necessidade do anterior cenário de 

busca por ideias universais para a procura de projetos de desenvolvimento aderentes às 

características locais, com a inclusão dos respectivos interessados em suas discussões. 

Nesse sentido, assevera José Rodrigo Rodriguez: 

 

Trubek reflete sobre a perda de um referencial claro para fundar políticas de 

desenvolvimento no campo jurídico. A dissolução do modelo liberal de 

Direito resultou na perda do objetivo final para os esforços voltados para o 

desenvolvimento. Se antes era possível dizer que, para se desenvolver, o 

                                                        
32

 “Para alguns autores, um novo e incipiente modelo de desenvolvimento está se formando em diversos países 

da América do Sul, em diversos graus. As características visíveis desse novo modelo, apesar de incipiente, 

sugerem a compatibilidade com democracias políticas e economias abertas. A performance positiva desses 

Estados, com respeito ao crescimento econômico e redução da pobreza, permite e requer que seja repensada a 

relação entre Estado e desenvolvimento, na qual a intervenção estatal em políticas econômicas e sociais era 

tratada como o principal obstáculo ao crescimento, competitividade, igualdade social e consolidação 

democrática.” (ZANATTA, 2011, p. 14). 
33

 “Apesar da possível emergência de um terceiro momento, atualmente não há ortodoxia prevalente tanto na 

teoria do desenvolvimento quanto na doutrina do direito e desenvolvimento. Este é um período de visões 

conflitantes que variam desde a visão neoliberal do Banco Mundial no relatório Doing Business até os esforços 

em reviver o socialismo e retomar o modelo do Estado desenvolvimentista clássico.” (ZANATTA, 2011, p. 17). 
34

 “Este novo momento de teorias econômicas e jurídicas pode ser caracterizado pela ideia de que a economia de 

mercado pode falhar, que a intervenção regulatória é necessária e que a ideia de desenvolvimento significa algo 

além de crescimento econômico e deve ser redefinido para incluir a liberdade humana.” (ZANATTA, 2011,  

p.15). 
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Terceiro Mundo deveria copiar o modelo de Direito dos países centrais, hoje 

o estudo e a prática de políticas de desenvolvimento mostram que não 

podemos mais acreditar nessa idéia, igênua e etnocêtrica. Por esta razão, fica 

difícil construir uma pauta de medidas positivas que constituam um projeto 

coerente de desenvolvimento. (2009, p. X) 

 

A ingenuidade da idéia a que nos referimos está em pressupor que a criação 

de um sistema jurídico autônomo e racional resultaria, automaticamente, em 

desenvolvimento econômico e político. Seu caráter etnocêtrico deve-se ao 

fato de que ela parte de um modelo abstrato de Direito, induzido a partir da 

experiência ocidental, ou seja, um modelo de desenvolvimento que ignora as 

peculiaridades locais e a diversidade de culturas. Copiar um modelo 

construído desta maneira contribui para a destruição das instituições 

existentes na periferia do capitalismo, o que pode vir a comprometer a 

coesão social e a organização das sociedades em questão. (2009, p. X/XI) 

 

No Brasil, as discussões sobre desenvolvimento são recorrentes há bastante tempo
35

. Há 

a compreensão de ser necessário o aumento da riqueza nacional em paralelo à redução da 

extrema pobreza que assola significativa parcela da população, por meio da justa distribuição 

de renda entre ricos e pobres. A esse propósito, apresenta-se oportuno o entendimento de José 

Rodrigo Rodriguez: 

 

A partir desse marco geral, diversas questões têm sido discutidas, dentre as 

quais o perfil de nossa política econômica, a melhor maneira de regular a 

atividade empresarial, a necessidade de proteger e efetivar os direitos civis, 

políticos e sociais; além das características de nosso sistema tributário, de 

nosso sistema previdenciário e o papel do Estado e de outros órgãos (p. ex., 

as agências reguladoras) na disciplina de vários setores da economia e da 

sociedade. (2009, p. XIII)  

 

Vê-se, dessa forma, a pluralidade de aspectos econômicos e sociais
36

 passíveis de 

regulação pelo Estado na promoção do desenvolvimento. 

Em conclusão, tem-se que Trubek expõe em seus artigos inexistir um modelo específico 

de Direito que se preste, universalmente, para ser aplicado às questões relacionadas ao 

desenvolvimento. A par desse entendimento, é que Trubek propõe que os projetos de 

desenvolvimento se dêem sob outra perspectiva, agora levando em consideração, no que 

importa, as mais variadas realidades sociais, de modo a permitir a adoção de estratégias que 

                                                        
35

 “Historicamente, no Brasil, a idéia de desenvolvimento sempre remeteu a projetos nacionais (muitas vezes 

nacionalistas), destinados a incrementar a parcela de capital de poder sob controle do país. A necessidade de 

criar um mercado interno dinâmico e de controlar a produção de normas jurídicas sempre esteve no centro da 

agenda desenvolvimentista brasileira, ligada ao objetivo de construir um Brasil autônomo e soberano. Para usar a 

tipologia de Trubek, sempre prevaleceu aqui a estratégia de ‘comando’ na condução dos projetos de 

desenvolvimento.” (RODRIGUEZ, 2009, p. XX). 
36

 “A defesa dos interesses nacionais e do desenvolvimento do país sempre esteve ligada à defesa da intervenção 

estatal em detrimento de mecanismos que promovessem o protagonismo da sociedade civil na solução de seus 

problemas, sejam eles sociais ou econômicos.” (RODRIGUEZ, 2009, p. XX). 
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considerem as características locais e os anseios de toda a coletividade, num ambiente de 

discussão democrático. Neste sentido, “a reflexão sobre Direito e Desenvolvimento se torna 

plural e descentrada” (RODRIGUEZ, 2009, p. XIX). 

O terceiro momento do Direito e Desenvolvimento, portanto, pode ser compreendido 

pela busca de um novo modelo de desenvolvimento socialmente inclusivo coordenado (não 

controlado) pelo Estado. Nesse diapasão, válida é a manifestação de Rafael Augusto Ferreira 

Zanatta:  

 

[...] é possível identificar alguns elementos econômicos e jurídicos que 

indicam a emergência do “terceiro momento do direito e desenvolvimento”, 

voltado à coordenação entre o setor público e privado na promoção do 

crescimento econômico, aliado a uma distribuição de renda através de 

políticas públicas de forma a reduzi as desigualdades sociais e aumentar as 

capacidades das pessoas. O século XXI presencia a ascensão de novos 

modelos de coordenação estatal da economia e uma concepção abrangente 

de desenvolvimento, superando o economicismo do século XX. (2011, p. 18) 

 

Busca-se instituir novas formas de política industrial e arranjos de 

governança baseados na colaboração entre o setor público e o privado, no 

qual o governo e o setor privado trocam informações e se comprometem 

com o processo de aprendizagem para promover o desenvolvimento 

econômico. O Estado não é nem a solução, nem o problema. (2011, p. 17) 

 

 

Vislumbra-se, portanto, estar-se diante de um terceiro momento do Direito e 

Desenvolvimento, pautado pelas experiências locais e pela conjunção do público e do privado 

em prol do efetivo desenvolvimento da sociedade
37

. 

 

1.5 Desenvolvimento Regional 

 

1.5.1 Desenvolvimento econômico e intervenção do Estado 

 

A economia de mercado ou descentralizada (capitalista) e a economia planificada ou 

centralizada (socialista) constituem as principais modalidades de organização econômica. O 

setor público adquiriu relevância na qualidade agente promotor do crescimento e 

desenvolvimento econômicos das grandes economias capitalistas. 
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 “Para David Trubek, o terceiro momento do direito e desenvolvimento se pauta pelo experimentalismo e pela 

união do público e do privado em busca do caminho ótimo.” (ZANATTA, 2011, p. 17). 
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As desigualdades conformam uma dimensão do desenvolvimento, resultado do modelo 

de produção. Sem a distribuição equitativa de renda e de riqueza entre pessoas e regiões, o 

subdesenvolvimento ensejado pelo capitalismo permanecerá ocorrendo. 

A obra O capital no século XXI, do economista francês Thomas Piketty, que teve 

grande repercussão quando de sua publicação em 2013, tratando da questão distributiva, 

aborda essa contradição do capitalismo: 

 

A lição geral de minha pesquisa é que a evolução dinâmica de uma 

economia de mercado e de propriedade privada, deixada à sua própria sorte, 

contém forças de convergência importantes, ligadas sobretudo à difusão do 

conhecimento e das qualificações, mas também forças de divergências 

vigorosas e potencialmente ameaçadoras para as nossas sociedades 

democráticas e para os valores de justiça social sobre os quais elas se 

fundam. 

 

A principal força desestabilizadora está relacionada ao fato de que a taxa de 

rendimento privado do capital r pode ser forte e continuamente mais elevada 

do que a taxa de crescimento da renda e da produção g. (2014, p. 555).  

 

Com efeito, no sistema capitalista, o rendimento do capital não significa crescimento de 

renda e de produção, necessariamente. 

A prestação de serviços públicos, o regular exercício do poder de polícia e – 

particularmente no interesse deste estudo – a intervenção no domínio econômico constituem a 

preocupação maior da atividade financeira do Estado, com vistas à realização do bem comum, 

permitindo que as pessoas se desenvolvam em sua plenitude. O estudo da atividade extrafiscal 

do Estado é de elevada relevância para o alcance do pleno desenvolvimento social.  

Sob essa perspectiva, ensina Aliomar Baleeiro (2012, p. 11): 

 

Daí a ideia de utilizar o instrumental financeiro para provocação deliberada 

de certos resultados econômicos e políticos, como reprimir a inflação, evitar-

se o desemprego, restaurar-se a prosperidade, proteger-se a indústria 

nacional, promover-se o desenvolvimentos econômico ou a nivelação das 

fortunas ou corrigir-se a iniqüidade na distribuição da renda nacional etc. A 

Ciência das Finanças, nesse caso, age como orientadora ou informante da 

Política Financeira, ou, simplesmente, da Política, para fins extrafiscais. 

 

A atividade financeira do Estado, indubitavelmente, tem o poder de influir sobre a 

atividade econômica, refletindo sobre o comportamento dos agentes do mercado, com as 

consequências que podem afetar, positiva ou negativamente, a população. 

O ideário liberalista, pregando a mínima participação estatal na atividade econômica, é 

relativizado, justamente pela vigente compreensão da relevância da figura do Estado Social, 
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comprometido com os mais importantes problemas sociais, capazes de contribuir para o pleno 

desenvolvimento das pessoas. Nessa visão, o intervencionismo econômico tem como escopo a 

formulação de uma ordem econômica justa, baseada na valorização do trabalho e da livre 

iniciativa, esta indissociada da preocupação com a existência digna dos seres humanos. 

Esta comprensão de que o intervencionismo econômico do Estado tem importante 

responsabilidade com o desenvolvimento social é o pressuposto fundamental da presente 

dissertação. Mencionada reflexão comparece, também, ao âmbito da ideia de 

desenvolvimento, com reflexos ligados ao comportamento dos agentes privados do mercado.  

Vê-se um esforço dos países em desenvolvimento em busca da evolução econômica, o 

que passa, necessariamente, pelos seus problemas extrafiscais ou de política financeira. 

Aqueles que se preocupam com problemas dessa natureza lançam suas atenções para o 

influxo do Estado sobre as estruturas subdesenvolvidas. 

Efetivamente, a tributação e, consequentemente, a atividade extrafiscal, consoante a 

Análise Econômica do Direito, é considerada fenômeno intersistêmico que envolve a Política, 

a Economia e o Direito. O próprio princípio da neutralidade fiscal, que visa ao equilíbrio geral 

da economia, nela minimamente interferindo a tributação, não descuida dos objetivos da 

política fiscal [financiar as despesas públicas, controlar a economia, organizar o 

comportamento dos agentes econômicos (CALIENDO, 2009, p. 101)], respeitando o princípio 

da justiça fiscal. 

Vê-se, portanto, que as possibilidades de atuação do Estado no mercado se relacionam 

diretamente com problemas inerentes ao desenvolvimento, cujas consequências são 

inevitáveis no sistema capitalista. Consoante se verá adiante, as contribuições sobre o 

desenvolvimento influenciam a condução dessa temática, notadamente no que concerne ao 

desenvolvimento da região Nordeste, por meio de sua instituição financeira oficial, objeto 

desta pesquisa acadêmica.      

 

1.5.2 Ordem econômica constitucional e desenvolvimento regional 

 

As desigualdades entre as regiões brasileiras, infelizmente, constituem realidade antiga. 

Já nos anos de 1950-1970, Aliomar Baleeiro se referia a problemas dessa natureza 

respeitantes ao Brasil:   

 

Por outro lado, a estrutura de um país oferece em suas diferentes regiões 

contrastes fortes, de sorte que condições estruturais arcaicas podem 



34 
 

sobreviver ao lado de outras modernas e progressistas. Vários observadores 

estrangeiros apontam o Brasil como exemplo ilustrativo da coexistência de 

uma estrutura arcaica, rudimentar, de atraso rural, analfabetismo, técnicas 

coloniais e resíduos semifeudais nos sertões, ao lado da enérgica 

industrialização, capitalismo empreendedor, alto consumo e bons padrões no 

Sul, especialmente no Rio de Janeiro e São Paulo. (2012, p. 63).  

 

Para o Brasil manter o elevado ritmo de crescimento havido ao longo das décadas de 

1940 e 1950 sem a mão de obra dos imigrantes, cresceu a migração originária da região 

produtiva, porém desamparada pela lei – a Região Nordeste, para aquela na qual se 

concentravam os privilégios concedidos ao trabalho formal – a Região Sudeste, sobretudo São 

Paulo (CALDEIRA, 2017, p. 550-551). 

Na lição de Eduardo Galeano, “o Nordeste padece, por várias vias, uma espécie de 

colonialismo interno em benefício do industrializado Sul”. (2017, p. 92) 

Conforme reportado na introdução desta dissertação, está ocorrendo, ainda que de 

maneira tímida, uma redução da desigualdade regional em nosso País, o que decorre, em 

grande medida, das políticas públicas adotadas, ao amparo de arcabouço jurídico apropriado, 

que disciplina, especialmente, a repartição das receitas tributárias, aspecto sobre o qual se 

cuidará adiante.    

Conforme a perspectiva de Bucci (1997, p. 89-98), as políticas públicas precisam de 

aparato jurídico para poderem ser praticadas. O não entendimento da importância da atividade 

estatal no mercado, com o enfrentamento das situações jurídicas públicas e privadas 

relacionadas à redução das desigualdades sociais e regionais, ensejam discussões sobre até 

que ponto teria importância a atuação do Estado na economia, com vistas a contribuir para o 

objetivo constitucional da diminuição das desigualdades sociais entre as regiões brasileiras.  

O Estado Social e Democrático de Direito não pode negligenciar de suas funções 

básicas (BONAVIDES, 2004), bem como não há que descuidar dos avanços de produção e 

gestão empresarial. Havendo uma atuação eficiente do Estado, gastos e investimentos sociais 

podem contribuir significativamente para o crescimento e o desenvolvimento (SEN, 2000). 

O federalismo clássico
38

, sobre bases igualitárias
39

 que não levem em conta as 

diferenças regionais, não se mostra adequado para minimizar, e, muito menos, pôr fim aos 

problemas diversos que assolam, por exemplo, a Região Nordeste ante os problemas 

enfrentados pela Região Sul do País. Nessa perspectiva, parece que tratar igualmente os iguais 
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 “Coube aos estadunidenses reunidos em convenção na Filadélfia, no ano de 1787, idealizar o Estado Federal 

em uma versão autônoma que atualmente se denomina de clássica.” (LOPES FILHO, 2018, p. 19) 
39

 “O federalismo nasceu, pois, como uma solução a dificuldades próprias daquele país e em período de 

preponderância da ideologia do Estado Liberal, a qual influenciou, inegavelmente, essa sua feição clássica 

originária.” (LOPES FILHO, 2018, p. 21) 
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e desigualmente os desiguais seja o caminho mais razoável para se atingir o desiderato 

federativo do bem comum. A Constituição Federal de 1988, dessa forma, veio fincar também 

as bases de um federalismo assimétrico e cooperativo entre as regiões, no País (PORFÍRIO 

JÚNIOR, 2004). 

Antes considerado apenas como vetor da ordem econômica, o desenvolvimento foi 

alçado à categoria dos valores supremos da sociedade brasileira, a ser assegurado pela 

República, a partir de sua Constituição. Nesse sentido, estabelece o preâmbulo da 

Constituição Federal de 1988: 

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 

pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

Posteriormente à Carta Cidadã, as compreensões sobre o Estado brasileiro e acerca do 

Direito Constitucional nacional foram objeto de modificações. Especialmente a atividade 

econômica e empresarial se exprime, desde então, de grande relevância para realizar as 

finalidades da República Federativa do Brasil estatuídas no art. 3º da Constituição (MATIAS, 

2009).  

Por ser a redução das desigualdades sociais e regionais um objetivo constitucional, este 

deve ser perseguido por todos os entes federados – União, estados, o Distrito Federal e 

municípios. 

A Constituição Federal de 1988 já previu mecanismo mediante o qual a União 

desenvolverá ações em busca da concretização do objetivo da redução das desigualdades 

regionais. Efetivamente, dentre as regras concernentes à repartição das receitas tributárias, 

consta o art. 159, que trata da percepção, pelas entidades políticas beneficiadas, de 

determinadas importâncias dos fundos formados por 48% dos produtos de arrecadação do 

imposto sobre a renda e do imposto sobre produtos industrializados. Merece atenção o inciso 

I, alínea “c”, do mencionado art. 159, que dá destaque à atuação das instituições financeiras 

de caráter regional. Igualmente, tem relevo, na Constituição Federal, dentre outras atividades, 

a de execução dos planos regionais de desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX) 

(FALCÃO; LIMA, 2007). 
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É essencial a adoção de uma política econômico-financeira de âmbito nacional, que 

articule as ações nacionais com as regionais em prol do equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do País. De outra forma, o Brasil terá dificuldades 

em se desenvolver
40

. 

Constata-se, portanto, a existência de aparato jurídico próprio, prevendo importante 

mecanismo de repartição das receitas tributárias, o que é capaz de influenciar no mercado, 

com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da Região Nordeste e, igualmente, de 

todo o Brasil. Nesse sentido, pode-se dizer que a Constituição Federal de 1988 primou por 

mudanças sociais e econômicas relacionadas ao desenvolvimento das regiões brasileiras, 

incorporando ao seu texto objetivos claros nesse sentido, com o estabelecimento de políticas 

públicas a eles correlatas. Cabe ao Estado e à sociedade contribuírem para que referidos 

objetivos virem realidade. 
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 Veja-se que, mesmo diante do quadro de ajuste fiscal pelo qual passa o Brasil, mas considerando as 

peculiaridades das Regiões Norte e Nordeste, a exemplo da desvantagem competitiva na infraestrutura dessas 

regiões, recentemente fora sancionada a Lei n° 13.799, de 3 de janeiro de 2019, prorrogando até 2023 incentivo 

fiscal concedido a empresas nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Os incentivos são um tipo de 

vantagem competitiva que as regiões menos desenvolvidas têm para atrair grandes investimentos. 
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2 GOVERNANÇA 

 

 Com uma atuação eficiente do Estado, gastos e investimentos sociais podem contribuir 

significativamente para o crescimento e o desenvolvimento (SEN, 2010). Após a reforma do 

Estado no período pós-moderno, o Brasil, suas instituições e governo foram instados a 

experimentar uma alternativa de gestão que se mostrasse mais comprometida com a 

sociedade. Nesse contexto, sobressai-se a satisfação de atributos técnicos, aspecto sobre o 

qual se insere a importância da governança como um processo de acompanhamento, avaliação 

e controle da gestão pública. 

 

2.1 Sobre a Governança 

 

A principal função de um governo é alcançar os resultados desejados, sempre 

condizentes com o interesse da coletividade. A sociedade, por sua vez, igualmente tem uma 

função importante nos resultados do Estado, pois dele requer o desempenho pactuado. Com 

isso, espera-se que os tomadores de decisão foquem na performance, na transparência, na 

responsabilização e, principalmente, num comportamento ético e profissional. Essas 

características propiciam uma boa governança, fundamental para a busca do bem-estar social 

de um país (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, 2013). 

Mundialmente, a governança vem recebendo atenção. Owusu e Weir (2016) relatam que 

a Organization for Economic Corporation and Development (OCDE), desde 2004, publica seu 

próprio conjunto de princípios de governança, enquanto o Instituto Europeu de Governança 

Corporativa apresentou, em 2014, um sistema de informações sobre o tema que contempla 90 

países. No Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU)
41

 dedicou-se à elaboração de um 

referencial de avaliação do Governo Central e diagnosticou o perfil da governança brasileira 

nas entidades públicas locais, regionais e federal (BRASIL, 2016). 

A maioria das pesquisas
42

 sobre governança corporativa deriva da teoria das agências, 

conforme Yusoff e Alhaji (2012). Na teoria das agências, no contexto público, a sociedade é o 

                                                        
41

 O TCU enquadra a governança como um mecanismo de avaliação, direção e monitoramento que interage entre 

estruturas administrativas (cultura organizacional e processos), cidadãos e outras partes interessadas integrantes 

no processo de poder e de responsabilidades, com o intuito de prover os sistemas políticos e administrativos de 

efetividade em suas ações (BRASIL, 2014). 
42

 Agency theory: Adam Smith (1776) e Berle e Means (1932); stakeholder theory: Freeman (1984); resource 

dependency theory: Pfeffer e Salancik (1978); stewardship theory: Donaldson, Schoorman, e Davis (1991); 

transaction cost theory: Williamson (1999) ; political theory: Pound (1993); e sociological theory. 
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“principal”, pois demanda percepções de “finalidade” e valor e detém o poder primário. Os 

“agentes”, nessa perspectiva, são aqueles para quem foi delegada competência para executá-

las – autoridades, dirigentes, executivos e colaboradores do setor público. Assim, o principal e 

os agentes, no exercício de suas atribuições, relacionam-se entre si e com outras partes 

interessadas
43

 com vistas ao desenvolvimento do país. 

Goranova et al. (2017) esclarecem que, apesar de a mencionada teoria das agências ser a 

predominante, existem outras teorias, evidenciando uma variedade de abordagens alusiva à 

governança, cujos significados, portanto, podem ser distintos. Para Bekele e Kjosavik (2016), 

a governança corporativa pode ser tratada como mecanismo para se criar uma regra ordenada 

ou uma ação coletiva, implicando novo padrão de tomada de decisão e participação, 

ocasionando uma nova prática governamental, objetivando a resolução de problemas sociais. 

Abid et al. (2014), por sua vez, simplificam o entendimento sobre governança corporativa, 

caracterizando-a como uma maneira de alcançar um propósito ou atividade. 

Adicionalmente, Secco et al. (2014) reforçam o entendimento no sentido de que, apesar 

de a boa governança ter diferentes conteúdos e significados, dependendo dos seus contextos 

históricos, institucionais e culturais, suas diretrizes são similares:  

 

a) eficácia; 

b) eficiência; 

c) integridade;  

d) transparência;  

e) responsabilidade;  

f) legitimidade;  

g) falta de corrupção;  

h) estabilidade
44

;  

i) participação;  

j) capacitação;  

k) coordenação;  

                                                        
43

 Nessa perspectiva, as regras de governança são compreendidas como resultado do processo de “contratação” 

entre eleitores e agentes políticos. Destarte, a questão central da governança é entender qual é o resultado desse 

processo e como a governança pública se desvia na prática (BECHT; BOLTON; RÖELL, 2003). 
44

 Dacai (2017) informa que, desde os escritores clássicos, há uma forte correlação entre os direitos de 

propriedade e governança. Nesse sentido: Platão, Aristóteles, Cícero, Thomas Hobbes, Marx – relações entre o 

domínio da propriedade e do poder político nas democracias cidades; Wittfogel – direitos de propriedade 

vinculados com a política; Rousseau e Montesquieu – efetiva participação cidadã para governança ou 

autogovernança; Robert A. Dahl e Edward R. Tufte – “escala e democracia” – o tamanho afeta a democracia e a 

governança. 
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l) justiça social;  

m) equidade; e 

n) sustentabilidade ambiental e social dos impactos. 

 

Há uma tendência em se medir o desempenho da gestão
45

. Efetivamente, as instituições 

podem melhorar continuamente seus resultados
46

 quando os princípios da boa governança 

(participação, responsabilidade, transparência etc.) são avocados, mensurando, avaliando e 

monitorando as mudanças ao longo do tempo, progredindo para uma melhor qualidade na 

governança e nos resultados (SECCO et al., 2014). 

Nesse sentido, diversos indicadores transnacionais foram desenvolvidos, como os 

elaborados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo World 

Bank (Worldwide Governance Indicators
47

 – WGI), todos eles fornecendo estatísticas para 

diferentes dimensões e percepções da qualidade da governança, consoante anotado por Ward 

e Dorussen (2015). 

Atualmente, as organizações apresentam uma integração com aspectos de Governança 

Sócioambiental – ESG
48

 no sistema de gestão, que busca benefícios em termos de reputação 

corporativa, confiança, fidelização de clientes, redução de custos, acesso ao capital, gestão de 

recursos humanos, capacidade de inovação, monitoramento da qualidade dos serviços e 

gerenciamento de riscos (FERRERO-FERRERO; FERNÁNDEZ-IZQUIERDO; MUÑOZ-

TORRES, 2016). Assim, o desempenho ESG é usado para integrar a variável 

responsabilidade social corporativa na estratégia. O modelo evidencia um novo tipo de 

consistência estratégica e organizacional, “ESG interdimensional consistência”, e testa seu 

efeito sobre os resultados econômicos. 

Importante registrar que os próprios investidores possuem significativo interesse nos 

princípios de boa governança (FERRERO-FERRERO; FERNÁNDEZ-IZQUIERDO; 

MUÑOZ-TORRES, 2016).  

Para além deste aspecto, para a boa governança também importa o envolvimento das 

partes interessadas, de acordo com os ensinamentos de J. Van Tatenhove et al. (2014), no 

sentido de que a teoria e as experiências empíricas demonstram que a participação dos 
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 O TCU (BRASIL, 2016) destaca a relevância dos indicadores de desempenho da governança e do modelo de 

desempenho da gestão por meio das funções de planejamento, coordenação e monitoramento da gestão do 

governo, que apontam os caminhos das políticas públicas, com base em evidências, resultando no 

aperfeiçoamento do desempenho e da entrega de serviços. 
46

 Cookey, Darnsawasdi e Ratanachai (2016) investigam o impacto dos índices de governança no desempenho 

das firmas em países desenvolvidos e em desenvolvimento (OWUSU; WEIR, 2016). 
47

 Indicadores de Governança Mundial. 
48

 Environmental social governance – ESG. 
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stakeholders melhora a política da legitimidade que, frequentemente, é condição importante 

para alcançar objetivos dos programas e ou das políticas públicas. 

No que se refere à diferença entre a governança no setor público e no setor privado, 

Barrett AO (2014) explica que “a grande” diferença constitui-se no quadro de chefia e na 

ausência de uma meta de lucro/perda para boa parte do setor público, na medida em que este 

seria ditado por uma variedade de legislações que sustentam esse cenário. De todo modo, 

existem semelhanças entre as governanças do setor público e privado, tais como setores no 

orçamento, contabilidade (conceitos, padrões e relatórios) e auditoria (abordagens, práticas e 

padrões), porém, normalmente, há uma quantidade maior de medidas de desempenho no setor 

público. 

Vê-se, dessa forma, a existência de uma relação entre governança e performance capaz 

de contribuir com o bom desempenho dos governos, gerando ganhos para a sociedade e 

colaborando com a solução de seus problemas
49

. 

No presente estudo, considerar-se-á governança como um mecanismo de liderança, 

estratégia e controle em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão 

(BRASIL, 2014), com atenção, em consequência, à performance que impacta diretamente na 

gestão do governo e propõe a melhoria dos padrões de qualidade dos serviços por ele 

prestados, dando confiança aos clientes-cidadãos, com a promoção do desenvolvimento 

econômico do país
50

. 

 

2.2 Governança e evolução da Administração Pública no Brasil  

 

Existe um recente fenômeno da privatização do Direito Administrativo, diante da 

complexidade da atividade administrativa na pós-modernidade, cuja sociedade reclama por 

mais eficiência e transparência na atuação estatal. 

A esse propósito, bem ilustra o registro de Gustavo Binenbojm ao observar que “esta 

privatização da atividade administrativa tem se dado por variadas formas e em diferentes 

setores. A emergência do gerencialismo procura aplicar técnicas de organização e gestão 

empresariais privadas à Administração Pública” (2008, p. 4). Com o gerencialismo, portanto, 

há firme aproximação entre o Direito Administrativo e o Direito Privado.  
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 No mesmo sentido, Castelo et al. (2017). 
50

 Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo e Muñoz-Torres (2016) explicitam que a maioria dos estudos traça uma 

relação positiva entre a governança, as práticas sociais e o meio ambiente com o desempenho econômico-

financeiro. 
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De acordo com alguns estudos voltados para área política e desenvolvimento social, o 

Brasil, há cerca de vinte anos, vem experimentando mudanças no panorama da gestão 

administrativa. Tais transformações ocorreram em virtude do processo de redemocratização 

do País, no qual aparece como destaque o modelo de gestão gerencial como parâmetro 

norteador da Administração Pública Brasileira. 

A fim de contextualizar esses acontecimentos, impõe-se relevante informar que a 

necessidade de mudança na forma de agir das instituições do Estado surgiu a partir das 

discussões acerca dos princípios estabelecidos como diretrizes para comandar a complexa 

atividade administrativa. 

Nessas circunstâncias, em virtude das diversas transformações econômicas, sociais e 

jurídicas ocorridas no mundo, tornou-se fundamental o diálogo sobre o modo de conduzir o 

Estado, relacionando os fatos históricos aos anseios sociais. A partir disso, tomaram 

notoriedade os estudos fora do País sobre o gerencialismo, o qual se traduzia, sob a 

perspectiva da iniciativa privada, como modelo ideal de desenvolvimento.  A esse propósito, 

veja-se o seguinte ensinamento: 

 

(...) o movimento gerencialista no setor público é baseado na cultura do 

empreendedorismo, que é um reflexo do capitalismo flexível e se consolidou 

nas últimas décadas por meio da criação de um código de valores e condutas 

que orienta a organização das atividades de forma a garantir controle, 

eficiência e competitividade máximos (HARVEY, 1989).  

 

Referindo-se a esse momento histórico, é importante anotar que se almejaram adotar 

também nas instituições públicas as ideias de gestão gerencial, aproximando-se a 

administração pública dos mecanismos do direito privado, aplicando técnicas de organização 

e gestão próprias das empresas privadas. 

Vale destacar que a discussão sobre a reforma da administração pública sobreveio da 

insatisfação da sociedade com as instituições burocráticas, que, devido às mudanças sociais, 

já não atendiam as aspirações de um novo modelo de sociedade. Nesse sentido, ilustra a lição 

de Leonardo Secchi:  

O modelo burocrático tornou-se o alvo das mais ásperas críticas. O modelo 

burocrático weberiano foi considerado inadequado para o contexto 

institucional contemporâneo por sua presumida ineficiência, morosidade, 

estilo autorreferencial, e deslocamento das necessidades dos cidadãos. 

(2009, p. 349) 
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 O modelo gerencial adotado por países da Europa e pelos Estados Unidos revela-se 

como uma importante ferramenta para gerir o Estado, porém, paralelamente a esse debate de 

modelo de projeto político, obtiveram respaldo também as ideias de projetos que 

experimentassem formas alternativas de gestão. 

A partir disso, foram apresentados como alternativas ao modelo burocrático dois 

modelos organizacionais – a administração pública gerencial (APG) e o governo 

empreendedor (GE) – e um paradigma relacional – o movimento da governança pública (GP). 

Os modelos organizacionais reúnem preceitos para a melhora da efetividade da gestão das 

organizações públicas e o modelo relacional oferece um tratamento singularizado de conexão 

entre o sistema governamental e o ambiente que circunda o governo. Sobre o assunto, válida é 

a explicação de Leonardo Secchi: 

(...) a APG é um argumento administrativo ou uma filosofia de 

administração, na qual eficiência e desempenho são valores que prevalecem. 

Essa filosofia de administração é baseada em um conjunto de doutrinas e 

justificativas. As doutrinas são prescrições para a ação, receitas para serem 

aplicadas na gestão e no desenho das organizações públicas. As justificativas 

são as razões para a pertinência das doutrinas, dando a elas um sentido 

racional. (2009, p. 354) 

 

O modelo organizacional “governo empreendedor”, idealizado como um estilo prático 

de gestão pública, aborda como teoria a administração moderna, trazendo para os 

administradores públicos a linguagem e ferramentas da administração privada. 

Por sua vez, o movimento de governança pública (GP) apresenta-se como “um resgate 

da política dentro da administração pública, diminuindo a importância de critérios técnicos 

nos processos de decisão e um reforço de mecanismos participativos de deliberação na esfera 

pública”. (SECCHI, 2009, p. 359) 

A propósito, a governança pública não é mais entendida apenas a partir da autoridade 

central, dos representantes escolhidos pela população ou da transferência da responsabilidade 

para a iniciativa privada, o mercado. A governança pública, agora, passa a ser compreendida 

como aquilo que “regula e aloca recursos coletivos por meio de relações com a população e 

com outros níveis de governo”
51

. (BRUGUÉ e VALLÈS, 2005) 

O Brasil, em meados dos anos 90, estimulado pela emergência de um consenso 

ideológico de caráter liberal e pelas críticas ao autoritarismo e ao patrimonialismo, programa 

as ações do Estado no modelo gerencialista de gestão. 
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 Tradução livre a partir do original. 
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Ilton Norberto Robl Filho bem exprime os malefícios gerados pelo patrimonalismo à 

execução das políticas públicas:  

 

No patrimonialismo, cargos estatais importantes e políticas públicas são 

cooptados pela elite patrimonial. Desse modo, as políticas públicas não 

servem como instrumentos de concretização de programas de liberdade e de 

igualdade materiais, e sim como instrumento para manutenção de um Estado 

com grandes desigualdades de renda e sociais. (2012, p. 100) 

 

Com efeito, mesmo surgindo sob a ideia de salvar o País da burocracia extremada, a 

administração pública gerencial não foi capaz de responder positivamente a todos os anseios 

da sociedade pós-moderna. Era necessário incluir na pauta de discussão um modelo de 

administração pública mais responsável, no qual os ideais democráticos fundamentar-se-iam 

como valores precípuos e inabaláveis. 

 

2.3 Accountability 

 

É nesse ambiente de mudanças, originadas principalmente pela vontade dos brasileiros 

em ver concretizada a reforma do Estado (burocrático), que se torna urgente a abordagem 

sobre a accountability no País. 

Segundo Anna Maria Campos (1990, p. 48), a possibilidade de tornar a administração 

pública brasileira accountable perpassa obrigatoriamente pela ideia de democracia e guarda 

estreita dependência com a organização dos cidadãos para exercer o controle político do 

governo, com a descentralização e transparência do aparato governamental e com a 

substituição de valores tradicionais por valores sociais emergentes. 

Perpassando por literaturas de diversos autores, os quais se debruçaram sobre o conceito 

de accountability no Brasil, percebe-se que o significado do termo se aproxima de 

responsabilização. Nesse contexto, Pinho e Sacramento (2009, p. 1348): 

 

Trosa (2001:264) alerta para a necessidade de uma visão moderna de 

responsabilidade, tendo em vista que esta não pode ter como base a ameaça e 

a sanção, mas um sentimento interiorizado que “cada um faz parte da 

solução e não apenas do problema”.  
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Essa interpretação, embora muito nobre, fora ponderada por outros estudiosos, que não 

aceitavam que a ideia implícita ao termo accountability referia-se apenas ao caráter subjetivo, 

como asseverou Trosa. Com efeito, o pensamento de Madison (1982) argumenta: “Se os 

homens fossem anjos, não seria necessário haver governos. Se os homens fossem governados 

por anjos, dispensar-se-iam os controles internos e externos”.
52

 Como se percebe, nesta 

passagem fica evidenciado que o conceito em estudo aporta também o caráter objetivo de 

responsabilidade, asseverando que devam coexistir responsabilidades dentro e fora de si. 

Outro ponto de relevância sobre a concepção do tema, diz respeito à abordagem de 

Schedler (1999). Segundo o autor, para a eficácia da accountability, três pontos haveriam de 

ser verificados: informação, justificação e punição
53

. Os dois primeiros, quais sejam, 

informação e justificação, adstritos à ideia de transparência, a qual obriga gestores e/ou 

detentores de mandato público a informarem, explicarem e responderem pelos seus atos. E o 

último ponto, a punição, coadunando a noção de capacidade dos órgãos ou agências de impor 

penalidades aos que descumprirem as obrigações públicas. 

Ratificando essa ideia, Miguel (2005) aduz “que a accountability diz respeito à 

capacidade que os cidadãos têm de impor sanções aos governantes, reconduzindo ao cargo 

aqueles que exerceram bem os seus mandatos e destituindo aqueles que não o fizerem”.  

Notadamente, conforme expressam Pinho e Sacramento (2009, p. 1350), a contribuição 

de O’Donnell (1998, 1991) sobre a accountability obteve destaque no meio acadêmico. O 

estudioso apresentou as dimensões denominadas vertical e horizontal para abalizar o conceito 

de accountability. Com efeito, a dimensão vertical seria entendida como a relação entre 

cidadãos que, juntos ou separadamente, exerçam o controle sobre as ações dos dirigentes ou 

qualquer outro, eleito ou não, que exerça posição em instituições do Estado. Por outro lado, a 

dimensão horizontal se apresentaria como a relação entre os agentes de Estado munidos do 

poder de controle sobre as ações qualificadas como delituosas dos agentes de Estado 

transgressores.  

Sobre a temática, válidas são as lições de Pinho e Sacramento: 

(...) as ações realizadas individualmente e/ou coletivamente, com referência 

aos que, eleitos ou não, exercem posições em instituições do Estado, fazem 
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Tradução livre a partir do original. 
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 Lederman, Loayza e Soares (2005) destacam atenção nas políticas institucionais contra a corrupção, 

defendendo dois caminhos: Political accountability and the structure of provision of public goods, discriminados 

da seguinte forma: “Political mechanisms that increase political accountability, either by encouraging 

punishment of corrupt individuals or by reduncing the informational problem related to government activities, 

tend to reduce the incidence of corruption. Likewise, instituions that generate a competitive environment in the 

provision of public services tend to reduce the extraction of rents, therefore reduncing corruption.” 
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parte da accountability vertical, ao passo que as agências estatais 

possuidoras de direito, poder legal, disposição e capacidade para realizar 

ações, que vão desde a supervisão de rotina e sanções legais ou até o 

impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou agências do 

Estado que possam ser qualificadas como delituosas, fazem parte da 

accountability horizontal.( 2009, p. 1350) 

 

Destacam-se, como principais integrantes da primeira dimensão, (...), as 

eleições, as reinvindicações sociais livremente proferidas e a atuação da 

mídia divulgando tais reinvindicações – ao menos as mais visíveis – e os 

atos supostamente ilícitos de autoridades públicas. E, como mecanismos da 

segunda dimensão, as instituições clássicas das poliarquias, a saber: o 

Executivo, o Legislativo, o Judiciário, as agências de supervisão e as 

instâncias responsáveis pela fiscalização das prestações de contas. (2009, p. 

1350)  

 

Em síntese, o pensamento de O’Donnell (1998) informa que a dimensão vertical 

pressupõe uma ação entre desiguais – cidadãos versus representantes – enquanto a dimensão 

horizontal pressupõe uma relação entre iguais – checks and balances entre os poderes 

constituídos. 

Neste sentido, encontra destaque o argumento de O’Donnell (1998) sobre os 

mecanismos de accountability implantados na América Latina. Para o autor, embora tais 

mecanismos existam, eles apresentam alta fragilidade. Considerando as eleições como canal 

principal no plano vertical, o fato destas somente acontecerem de período em período, assim 

como a presença de sistemas partidários pouco organizados, a alta inconstância de eleitores e 

partidos, e matérias de políticas públicas pouco delineadas, a eficácia da accountability 

eleitoral mostra-se bastante debilitada. De acordo com ele, “a votação retrospectiva que toma 

informações apenas no desempenho passado do candidato não é suficiente para induzir os 

governos a atuarem responsavelmente” (O’Donnell, 1998, p. 29). 

Quanto à eficácia das reivindicações sociais e atuação da mídia, demais mecanismos de 

accountability vertical, O’Donnell também a classifica como débil, visto que a mídia 

acostumada a agir com parcialidade ao apresentar casos de delitos, apontando os supostos 

culpados, contribui para que a opinião pública condene inocentes, enquanto algumas 

autoridades envolvidas em atos de corrupção sejam poupadas.  

Outro importante apontamento de O’Donnell (1998) refere-se à observação sobre a 

efetividade dos mecanismos de accountability horizontal. Segundo ele, há a possibilidade de 

rompimento da accountability horizontal através da corrupção e da usurpação ilegal da 

autoridade de uma agência estatal por outra, que significa a obtenção ilícita de vantagens de 
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uma autoridade pública para si ou para aqueles que de alguma forma se encontram 

envolvidos.  

Nessa perspectiva, sinalizou para o valor político da palavra accountability o Centro 

Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), acrescentando que 

para a realização desse, deveriam ser verificados dois fatores: a capacidade dos cidadãos em 

definir objetivos coletivos de sua sociedade, e a elaboração de mecanismos institucionais que 

garantam o controle público das ações dos governantes ao longo de todo o seu mandato. 

(PINHO e SACRAMENTO, 2009, p. 1352) 

No último ponto levantado acima, e claro, não menos importante que o primeiro, 

destaca-se a origem de normas e diplomas legislativos com a finalidade de dar transparência 

ao modo de agir dos detentores do poder público. Em certa medida, observa-se, tal produção 

causou o incitamento da população a zelar pela res publica através da fiscalização dos órgãos 

e instituições do governo. Tornou também mais efetivo o controle por parte dos 

administrados.
54

  

No tópico a seguir, terá relevo o arcabouço de leis e comandos jurídicos que 

proporcionaram essa mudança significativa na sociedade. A partir de um novo ambiente 

jurídico, abalizado pelo novo perfil social dos agentes mobilizadores e participativos das 

decisões administrativas, é notório que se encontrou solo fértil para que germinasse a 

accountability. 
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 Faz-se necessário observar que, atualmente, existem estudos alertando para os efeitos colaterais da “over-

accountability”. Nesse sentido, Gersen e Stephenson (2014, p. 188) identificam cinco categorias de problemas 

relacionados à “over-accountability”, a saber: “(i) pandering (the selection of a popular policy even when the 

agent believes the unpopular policy is in the principal’s best interest), (ii) posturing (taking bold, risky action 

even when the agent believes the safe, conventional action is likely better), (iii) persistence (adhering to the 

policy the agent had originally adopted, even when subsequent evidence indicates the desirability of change), 

(iv) populism (adopting policies that injure some unpopular group ou cause even more than the principal 

believes is appropriate), and (v) political correctness (adopting policies that benefit some sympathetic group or 

cause even more than the principal would view as appropriate).” Gersen e Stephenson (2014, p. 188-189) 

destacam duas soluções para o problema de “over-accountability”: “First, and more obviously, one might simply 

limit accountability for certain kinds of decisions. This might be done by delegating to a less accountable 

decision maker (say, an independent agency or court). It might be done by extending or limiting the temporal 

scope of an agent’s responsibility with term limits or a longer term of authority. Or, one might reduce the 

transparency of agent’s decisions by limiting access to information or utilizing more complex decision-making 

processes. Second, using an additional agent or agents for oversight purposes can compensate for over-

accountability. By employing a more complex decision-making structure with both a politically-accountable 

decision-making agent and one or more overseers, one can preserve the benefits of accountability while relying 

on the overseer to mitigate concerns about over-accountability.” 
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2.4 Contexto normativo constitucional e legislação superveniente 

 

Marcado pelo movimento de democratização e pelo processo de transformações 

econômicas, políticas e jurídicas, o Brasil inaugura uma nova ordem constitucional, 

reapresentando o papel de suas instituições públicas, voltado para o modelo de gestão 

gerencial em substituição ao burocrático, em razão do surgimento de novos direitos, 

notadamente relacionados às prestações sociais devidas ou garantidas pelo Estado. 

Outro marco histórico de relevante valor social foi a Reforma do Aparelho do Estado 

em 1995. Esse acontecimento, assinalado pela publicação do Plano Diretor, exigiu a mudança 

do modelo de administração pública burocrática para o modelo de administração pública 

gerencial, evidenciando a necessidade de dispositivos legais que garantissem o exercício do 

controle social no Brasil. 

Conforme Bresser-Pereira (2006), os controles sociais são fundamentais na 

administração pública gerencial, pois compensam a redução de controle legal de 

procedimentos e complementam o controle de resultados. 

Com efeito, em razão disso, observou-se um acentuado aumento da produção 

acadêmica, pois os autores sentiam-se estimulados a registrar os avanços e retrocessos 

surgidos a partir desse novo contexto histórico. 

Nesse período, vários estudiosos explicitaram seus argumentos sobre modelos de gestão 

e desenvolvimento da administração pública. Alguns desses autores alertaram para a reforma 

gerencial das instituições do Estado, outros indicaram como modelo ideal de gestão as 

políticas alternativas, com ações públicas voltadas ao interesse da coletividade, já que o 

modelo burocrático não atendia aos anseios da sociedade moderna. Havia, também, a crítica 

de que a burocracia das instituições públicas impedia o desenvolvimento do País, sendo esse o 

sentimento que mais reforçou a ideia de reforma do Estado no período pós-moderno.  

Em face dessas transformações, o País, suas instituições e governo foram instigados a 

experimentar uma alternativa de gestão que se mostrasse mais comprometida com a 

sociedade.  

Paralelamente a esses acontecimentos, surge o debate acerca do relevante estudo da 

accountability no Brasil. O termo accountability possui conceito aproximado de 

responsabilização (objetiva e subjetiva), transparência, controle, prestação de contas, 
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responsividade
55

, sanção e/ou premiação, chamando a atenção para a urgência da criação de 

instrumentos que favoreçam o exercício de controle do Estado pelos cidadãos.  

Com efeito, sobre esse assunto, merece destaque a abordagem apresentada pelo Centro 

Latino Americano de Administração (CLAD), que, conforme anteriormente já mencionado, 

traz a ideia de valor político da accountability, dependendo, logicamente, para o seu 

aperfeiçoamento, da realização de dois fatores:  

 

1) o desenvolvimento da capacidade dos cidadãos de agir na definição das metas 

coletivas de sua sociedade; e  

 

2) a construção de mecanismos institucionais que garantam o controle público das ações 

dos governantes ao longo de todo o seu mandato. 

 

A esse propósito, ilustra a lição de Ana Carolina Mota (2006, p. 139): 

 

Para que o controle possibilitado pela accountability seja exercido em sua 

plenitude há que se observar o cumprimento de vários outros direitos e 

garantias que poderíamos denominar “viabilidade ou facilitadores” para este 

fim. Neste sentido, são garantias instrumentais para a accountability: na 

maior parte dos casos vários institutos se compõem para este fim. Por 

exemplo, nos casos de corrupção, há vários elementos que possibilitam, 

conjuntamente, o exercício da accountability: o direito de liberdade de 

expressão possibilita que os cidadãos possam manifestar suas opiniões nos 

vários canais de exposição pública; o direito de liberdade de imprensa 

possibilita a publicidade das apurações de irregularidades; há também o 

direito a investigação, que pode ser exercido tanto pelas Comissões de 

Inquérito Parlamentar, como em sede de ações como a Ação Civil Pública e 

a Ação Popular. Não se pode esquecer que sempre existirá o direito ao 

contraditório, ou seja, de responder a tais acusações, consubstanciado no 

direito de defesa. 

 

A partir disso, apontando a realidade brasileira como objeto principal para a 

averiguação do valor accountability nas relações políticas, sociais e institucionais, apresentar-

se-á, nessa discussão, o surgimento dos diplomas legais que caminharam em direção à 

accountability, no período compreendido entre o início da Nova Ordem Constitucional, ou 

seja, o ano de 1988, até os dias de hoje. 
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 “A responsividade refere-se a como a organização responde às expectativas (demandas e necessidades) da 

sociedade.” (ROCHA, 2009, p. 5) 
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Sabe-se que a nossa Carta Maior possibilitou, através de alguns de seus dispositivos, o 

controle popular mais efetivo dos atos dos agentes públicos, na medida em que tais 

dispositivos asseguram a transparência dos atos públicos e indicam a capacidade das sanções 

a serem aplicadas caso haja o desvio da finalidade pública. 

Partindo dessa premissa, com a ajuda da literatura pertinente, identificam-se alguns dos 

mecanismos de controle instituídos no País, que contribuem para a dimensão da 

accountability no Brasil. 

Um dos mais importantes exercícios de cidadania institucionalizou-se após o advento da 

Ação Popular. A ação cuja denominação já deixa implícito quem pode utilizar o direito de 

impetrar uma demanda com a finalidade de ver cumprida a defesa dos interesses públicos, ou 

do interesse coletivo, mostra ser um avanço no cenário político antes marcado pelas 

arbitrariedades da ditadura. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, além da expressiva Ação 

Popular, diversos outros artigos demonstram que a participação da sociedade resta garantida 

através dos novos dispositivos constitucionais de controle, permitindo constatar que no novo 

ordenamento jurídico se instalou o valor da accountability.  

Sobre os dispositivos constitucionais de controle e transparência da atividade pública, 

convém informar que a presente pesquisa se propõe a apenas identificá-los, de forma 

exemplificativa, pois tornar-se-ia por demais enfadonho discorrer sobre cada artigo embutido 

do valor da accountability, visto que toda a Constituição Federal de 1988 já nasce imbuída 

por princípios democráticos. Para tanto, utilizou-se dos conhecimentos de Ana Carolina Mota 

(2006, p.140), os quais trazem importante contribuição para o tema. Em quadro comparativo, 

a autora pontua os artigos constitucionais fomentadores do controle do tipo accountability e 

em seguida tece comentários, relacionando-os.   

Segundo o referido estudo, encontra-se norma de controle e transparência no artigo 1º, 

parágrafo único, no artigo 5º, incisos IV, XXXIII, XXXIV, LXX, LXXIII, LXXIV, no artigo 

15, inciso V, no artigo 29-A, no artigo 30, inciso III, no artigo 31, no artigo 37, no artigo 58, 

§2º, incisos III, IV e V e §3º, no artigo 220 e, por fim, no artigo 216, todos de alguma forma 

garantindo legitimidade ao exercício do poder de controle e/ou de transparência. 

Apresentados os institutos constitucionais de relevo, vale enfatizar outras ações da 

sociedade civil que colaboraram para a publicação de instrumentos normativos de controle, 

como a denominada Lei da “Ficha Limpa”, concebida com o propósito estabelecer os casos 

de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no 

exercício do mandato.  
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Um importante instrumento jurídico que teve sua produção induzida pela mobilização 

social foi a Lei nº 9.840, de 28 de setembro de 1999, a Lei de Combate aos Crimes Eleitorais, 

conhecida igualmente por Lei da Corrupção Eleitoral ou Lei de Compra de Voto. Como se 

constata, a lei foi concebida com a finalidade de impedir os delitos processados por ocasião 

das eleições, bem como os demais crimes correlatos a estas.  

Outros significativos diplomas legais, aprovados entre os anos de 2000 e 2003, foram a 

Lei Complementar nº 101/2000, reconhecida por Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a 

criação da Controladoria Geral da União (CGU), com a edição da Lei n° 10.683/2003. 

A LRF, criada para estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, “impôs limites e condições para a gestão das receitas, 

despesas e quanto ao endividamento; exigiu a transparência das contas públicas e o 

planejamento como rotina na administração fiscal, bem como a responsabilização pelo seu 

descumprimento”. (PINHO e SACRAMENTO, 2009, p. 1359). Nesse sentido: 

 

(...) a LRF visa prevenir déficits imoderados e reiterados, limitar a dívida 

pública a níveis prudentes, preservar o patrimônio líquido, limitar o gasto 

público continuado, estabelecer uma administração prudente dos riscos 

fiscais e oferecer amplo acesso das informações sobre as contas públicas à 

sociedade. Todos estes mecanismos estão atrelados a dois tipos de punição: 

um de cunho administrativo, limitando a ação do governante quando não 

cumprir adequadamente as regras; e outro de natureza político-jurídica, cujo 

objetivo é punir no âmbito político, com retirada de direitos políticos ou do 

governante do próprio cargo, procurando também estabelecer penas cíveis e 

criminais aos que desrespeitarem a LRF. (ABRUCIO; LOUREIRO, 2005, p. 

18)  

 

Já a CGU foi instituída com o propósito de combater, no âmbito do Poder Executivo 

Federal, a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público. “A CGU, com 

funções administrativas de controle, correição, prevenção e ouvidoria, disponibiliza, via 

internet, informações sobre os valores de repasses de recursos federais destinados às 

instituições subnacionais”. (PINHO e SACRAMENTO, 2009, p. 1359). 

Vale informar que o Poder Judiciário brasileiro não ficou imune às ações de 

transparência e controle. Em 31 de dezembro de 2004, por meio da Emenda Constitucional nº 

45, foi criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com atribuições para receber denúncias 

e reclamações relativas aos magistrados e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, 

órgãos de serviço notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou 
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oficializados, além de outras como controlar a atuação administrativa e financeira do Poder 

Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.
56

 

Convém, também, citar a importante Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de 

Acesso à Informação), que permite ao cidadão avaliar o interesse público por meio da 

cidadania. Nesse contexto, a LAI surge como um mecanismo democrático que tem a 

finalidade de tornar o governo mais competente, responsável e os cidadãos mais proativos na 

vida pública, veja-se: 

 

(...) eliminar assimetrias de informações por meio da Lei de Acesso à 

Informação permite realizar mais cuidadosamente políticas públicas, tornar 

mais dinâmica a comunicação entre diferentes alas do governo, e capacitar 

os cidadãos e a imprensa com o intuito de acompanhar a condução dos 

assuntos públicos. (SANTANNA, 2015, p. 4) 

 

Ao tratar do acesso à informação e da gestão compartilhada, Gruman expõe o seguinte:  

 

As mudanças em curso representam uma possibilidade efetiva de 

transformação da lógica de gestão da administração pública, abrindo um 

espaço de interlocução muito mais complexo e ampliando o grau de 

responsabilidade de segmentos que sempre tiveram participação assimétrica 

na gestão da coisa pública. Este novo modelo, que pode ser chamado de 

“administração pública societal”, caracteriza-se pela abertura das instituições 

políticas à participação social e à construção de canais de participação 

popular. (GRUMAN, 2012, p. 103) 

 

Igualmente importante, foram as recentes inovações trazidas pela Lei de Combate à 

Corrupção (Lei n° 12.846/2013), constituindo mais uma tentativa de impedir e combater atos 

que envolvam a utilização da coisa pública para fins privados, atos lesivos à Administração 

Pública
57

.  
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 A propósito da criação do CNJ, Ilton Norberto Robl Filho demonstra que a medida tinha como importante 

objetivo a eficiência na prestação jurisdicional ao cidadão: “A organização judiciária e a lotação de magistrados 

em comarcas e seções será proporcional à demanda por prestação jurisdicional e à população. Trata-se de 

medida que busca estabelecer uma estrutura judiciária adequada às ações propostas, sendo regra importante para 

efetivar o direito fundamental à prestação judicial em tempo razoável.” (2012, p. 207) 
57

 Esse movimento foi iniciado com a edição da Lei da Ação Popular, de 1965, consagrada pela CF/88, tendo 

recebido importantes reforços nos últimos anos –  Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa 

e reforço das competências dos Tribunais de Contas (FIDALGO; CANETTI, 2017). 
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Outro destacado normativo recentemente editado é a Lei 13.303, de 30 de junho de 

2016, a chamada Lei das Estatais, que fortaleceu sobremaneira o princípio da transparência
58

 

das empresas públicas e sociedades de economia mista.  

De fato, a Lei das Estatais inovou no sentido de prever expressamente a transparência 

como regra de observância obrigatória (art. 6º) por parte das empresas públicas e das 

sociedades de economia mista, trazendo, inclusive, um rol mínimo de ações (art. 8º) visando à 

transparência ativa por parte das empresas estatais, de modo a prestigiar o acesso às 

informações por parte dos cidadãos. A esse propósito, consoante o ensinamento de Alexandre 

Aragão, “o princípio da publicidade deve ser aplicado às estatais, princípio que, na 

perspectiva da transparência e da governança corporativa, foi bastante fortalecido pelo 

Estatuto das Estatais”. (2017, p. 192) 

Mostra-se, ainda, pertinente indicar a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 como 

relevante objeto de controle da accountability na administração pública, uma vez que essa lei 

dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, 

cujo art. 7º prevê a criação de Carta de Serviços ao Usuário, com o objetivo informar ao 

usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses 

serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, o que 

assegura de modo mais eficaz o princípio da transparência.  

Referida Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, fortaleceu o controle social pelas 

ouvidorias (arts. 13 a 17) e das ouvidorias ao criar um Conselho de Usuários com atribuição, 

dentre outras, de fiscalizar a atuação das ouvidorias (arts. 18 a 22). Há ouvidorias efetivas e 

eficazes, mas há também ouvidorias ineficazes, capturadas por agentes econômicos ou pela 

direção do próprio órgão a que pertence.   

A fim de simplificar o atendimento aos usuários dos serviços públicos, fora editado o 

Decreto n° 9.094, de 17 de julho de 2017, que busca desburocratizar a relação entre os 

cidadãos, fornecendo novos instrumentos para que estes proponham medidas de melhoria e 

aumento da eficiência do Estado.  
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 De acordo com a Escola Virtual da Controladoria Geral da União (2018, on line) a transparência pode ser ativa 

ou passiva. A transparência ativa trata-se de informações de interesse geral, ou seja, são informações que 

interessam a uma grande quantidade de pessoas, razão pela qual as empresas estatais, por exemplo, devem se 

esforçar para publicar o máximo de informações possíveis em seus sítios na rede mundial de computadores, 

independentemente de requerimento do interessado. A transparência passiva, por sua vez, trata de informações 

que não despertam o interesse coletivo, mas devem estar à disposição dos cidadãos que possuam interesse de 

consultá-las. 
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Nesse sentido, o citado Decreto n° 9.094, de 17 de julho de 2017, determina a dispensa 

do reconhecimento de firma e autenticação de documentos expedidos no País, a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania, a padronização de procedimentos e 

formulários e a vedação de recusa dos documentos pelos protocolos (arts. 3° a 10°). Fica, 

ainda, o usuário dispensado de entregar os mesmo documento diversas vezes, a cada 

atendimento que receber, caso o mesmo já conste da base de dados oficiais (art. 2°).  

Para além disto, o Decreto n° 9.094, de 17 de julho de 2017 dispõe que os órgãos e 

entidades do Poder Executivo Federal, que prestam atendimento ao público, deverão dispor e 

divulgar Carta de Serviços, com o objetivo de informar aos usuários as formas de acesso a 

esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público (art. 11, 

§ 1°). Por fim, o Decreto também determina que o cidadão possa solicitar mudanças que 

ampliem a qualidade e facilitem o acesso e a execução do serviço, por meio de nova 

funcionalidade no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (art. 13, § 1°). 

Em seguida, houve a regulamentação da já mencionada Lei nº 13.460, de 26 de junho 

de 2017, por meio do Decreto n° 9.492, de 5 de setembro de 2018, disciplinando os 

procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário de serviços 

públicos da administração pública federal, direta e indireta, instituindo o Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo Federal (art. 1°). 

Por fim, merece destaque a recente “Lei da Desburocratização” (Lei 13.726, de 8 de 

outubro de 2018), que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos entes e órgãos da 

administração pública mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências 

desnecessárias, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja 

superior ao eventual risco de fraude (art. 1°). 

A Lei da Desburocratização dispensa formalidades como reconhecimento de firma e 

autenticação de cópia na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos estados, do 

Distrito Federal e dos municípios com o cidadão, ocasionando economia tanto ao cidadão 

como ao erário (art. 3°). Esta Lei altera consideravelmente as relações entre administrados e 

órgãos públicos, prestigiando o princípio da boa fé entre eles, superando práticas que 

dificultavam a prestação do serviço público no Brasil, com o estabelecimento de uma relação 

mais racional entre o governo e os cidadãos. 

Ademais, a Lei da Desburocratização incentiva a adoção de soluções tecnológicas ou 

organizacionais por parte da administração pública que simplifiquem o funcionamento da 
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máquina estatal, melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos e que possam ser 

replicadas em outras esferas da administração pública, com a previsão de premiação anual de 

órgãos ou entidades estatais que adotem essas medidas (art. 9°, § 1°).    

Percebe-se, portanto, considerando o significativo aumento de diplomas legais no Brasil 

após a reforma do Estado e o processo de democratização de suas instituições, que inúmeras 

ações foram implementadas para dar transparência e controle à atividade pública, objetivando 

o sentido accountability de gestão das instituições públicas. 

Assim é que se pode dizer que o Direito passou por importante releitura na pós-

modernidade, cuja sociedade passou a exigir uma postura mais eficiente e transparente do 

Estado. Sob essa perspectiva, modelos de gestão da iniciativa privada colaboraram para o 

aperfeiçoamento da gestão pública, cuja atuação, de burocrática para gerencialista, passou a 

ser exigida em direção ao instituto da accountability. 

 

2.5 Administração dialógica 

 

 Na esteira do gerencialismo, que prima pela aplicação de técnicas de organização e 

gestão empresariais privadas à Administração Pública, abre-se espaço no Estado 

contemporâneo à construção do diálogo na atuação administrativa. A atuação célere, 

transparente e eficiente da Administração Pública encontra-se, no contexto contemporâneo, 

voltada, também, para o aspecto colaborativo, ou seja, para o reconhecimento da importância 

da instauração do diálogo entre o Estado e os cidadãos. O aperfeiçoamento da participação 

administrativa relaciona-se com o desenvolvimento da consensualidade, que se traduz na 

colaboração entre o público e o privado (MARQUES JÚNIOR, 2015). 

Nessa toada, a administração gerencial, adequando-se às exigências contemporâneas, 

caminha no sentido de prestigiar o diálogo com os administrados, na direção de zelar por uma 

adequada compreensão da realidade, considerando as diversas percepções existentes na 

sociedade a respeito dos temas conduzidos pelo Estado, que refletem no cotidiano das 

pessoas. 

A esse propósito, válida é a lição de André Dias Fernandes e Denise Lucena 

Cavalcante, ao apontarem as vantagens da solução dialogada: 

 

Numerosas são as vantagens da solução dialogada: maior transparência 

quanto aos critérios decisórios, maior accountability, cumprimento mais 

garantido do pactuado em comparação com o que é imposto. Ademais, o 

debate dialógico favorece a compreensão global dos vários pontos de vista, 
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contribuindo, por conseguinte, para a descoberta da melhor escolha possível 

à luz do próprio interesse público; ou seja, favorece a descoberta de qual será 

efetivamente o interesse público naquela situação concreta. Além disso, a 

decisão administrativa consensual reduz sobremaneira o risco de 

judicialização do tema e, conseguintemente, dos custos processuais, 

poupando tempo e dinheiro de ambas as partes. (2018, p. 57-58) 

 

A participação popular e o controle social são importantes instrumentos de eficiência, 

eficácia e efetividade do atuar da Administração Pública (CALDAS, 2016). Assim é que a 

tomada de decisão e, notadamente, de implementação de políticas públicas, ganham com a 

participação dos diversos setores da sociedade, por serem sensíveis às peculiaridades 

inerentes às demandas sociais, com a capacidade de apresentarem boas sugestões para a maior 

efetividade da decisão a ser tomada. 

Um maior grau de diálogo, consenso e participação do administrado não contraria os 

fundamentos do gerencialismo; ao contrário, favorece-o e incrementa a eficiência, embora 

nem sempre seja conveniente postergar a solução administrativa para permitir o diálogo com 

o administrado. Uma administração dialógica, participativa e democrática é mais eficiente e 

favorece a governança, a accountability e o controle social. 

Registre-se que a legislação nacional, recentemente, conferiu atenção ao tema, 

consoante se depreende da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), cujo 

art. 29, incluído pela Lei n° 13.655, de 25 de abril de 2018, facultou a possibilidade de 

consulta pública para manifestação de interessados em relação à edição de atos normativos 

por autoridade administrativa. 

 

2.6 Gestão do conhecimento 

 

 A gestão do conhecimento viabiliza a harmonização da estratégia corporativa e a 

eficiência da estrutura organizacional, possibilitando resultados positivos em sua 

competitividade e desempenho. 

 As mudanças requeridas pela globalização, pelo avanço tecnológico e da informação, 

pela valorização da economia e competição internacional baseada no conhecimento, 

modificam as relações organizacionais (GOODMAN; CHINOWSKY, 1997; LAUER; 

TANNIRU, 2001). 

 Barquin (2001) afirma que a gestão do conhecimento é o processo por meio do qual 

uma organização utiliza a inteligência coletiva para acompanhar e monitorar a sua missão e os 

seus objetivos estratégicos. 
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 Nesse contexto, a gestão do conhecimento é definida como o conjunto de atividades 

administrativas, relativo à criação e ao desenvolvimento das condições organizacionais 

internas, que catalisam todos os processos relacionados com o conhecimento, no sentido da 

concretização dos objetivos de uma dada organização (PAIS, 2016). 

 O campo da gestão do conhecimento introduz novas opções, capacidades e práticas 

que auxiliam a Administração Pública na busca da vantagem competitiva. Segundo Wiig 

(2002), há quatro ações da gestão do conhecimento da Administração Pública:  

 

a) melhorar a tomada de decisões no âmbito dos serviços públicos;  

b) promover a participação efetiva dos cidadãos nas decisões públicas;  

c) construir capacidades e competências referentes ao capital intelectual competitivo; e 

d) desenvolver uma força de trabalho baseada no conhecimento competitivo. 

 

 Os objetivos da gestão do conhecimento, conforme Wiig (2002), aplicada à gestão 

pública em um governo democrático, podem ser expressos como a intenção de fornecer:  

 

a) a implementação de agenda pública por meio de funções de gestão eficaz para os 

serviços públicos;  

b) a inclusão da preparação de cidadãos, organizações e órgãos públicos a serem 

parceiros políticos eficazes (com as seguintes competências: na criação de opiniões públicas 

sólidas, na participação em debates, na concepção e na formação de políticas públicas e de 

processos orçamentários e financeiros, no acompanhamento e monitoramento da 

implementação das ações públicas, na observação das políticas da sociedade, e no 

fornecimento e suporte para a administração);  

c) a construção, manutenção e alavancagem do capital intelectual das organizações 

públicas e do público; e 

d) o desenvolvimento de seus cidadãos, com intuito de tornar os trabalhadores 

competentes e suas instituições mais competitivas. 

 

 É nesse contexto que as organizações da administração pública têm se confrontado 

com a necessidade de desenvolver uma cultura organizacional baseada no conhecimento de 

seus colaboradores, voltada para a prestação de serviços públicos melhores e mais eficazes 

(PAIS, 2016). 
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 A principal vantagem competitiva de uma empresa é o conhecimento de seus 

empregados (WIIG, 2002; WIIG, 2000). 

 Sob essa perspectiva de considerar estratégica a gestão do conhecimento, as 

organizações esforçam-se na construção de um ambiente de conhecimento, propiciando 

retornos a partir de seus ativos humanos e permitindo um verdadeiro ciclo de gestão de 

conhecimento. As condições organizacionais são importantes ao desenvolvimento de uma 

cultura que sinalize a importância da aprendizagem e do conhecimento. 

 

2.7 Governança nas instituições 

 

Na década de 1990, programas de qualificação institucional passaram a serem utilizados 

nos países em desenvolvimento, visando, notadamente, a reforma do Poder Judiciário, a 

incorporação de novos códigos legislativos, a promoção de novas regulações no ambiente 

financeiro e a adoção de boas práticas de governança corporativa. Notabilizou-se a 

compreensão de que para se atingir o desenvolvimento nesses países seria necessária a 

implementação de regras adequadas, que tivessem condições de colaborar com um ambiente 

econômico estável e seguro para as transações particulares. Assim é que se faz necessário o 

entendimento acerca da relevância da relação existente entre os arranjos jurídico-

institucionais e os correspondentes contextos locais (SCHAPIRO, 2010). Com efeito, para a 

compreensão das peculiaridades dos países em desenvolvimento, importa a relação entre o 

ambiente jurídico-institucional e o desenvolvimento naquelas localidades, atentando-se às 

suas peculiaridades
59

. 

O entendimento acerca do ambiente institucional e da sua importância para o 

desenvolvimento dos mercados tem consolidado um novo paradigma no campo da economia 

política do desenvolvimento, a saber, o Rule of Law. Pode-se entender o Rule of Law como 

um conjunto definido de concepções econômicas, interpretações jurídicas e estratégias 

políticas capazes de promover o crescimento e modernizar as economias dos países 

(SCHAPIRO, 2010). 
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 Mario Gomes Schapiro, assumindo a primazia da abordagem institucionalista na agenda contemporânea, 

sugere que os programas de difusão do Rule of Law, como estratégia e desenvolvimento, “têm dificuldade em 

lidar com a existência de alternativas institucionais de organização econômica e financeira, para além de um 

modelo de mercado baseado em atores atomizados e carentes de segurança jurídica”. (SCHAPIRO, 2010, p. 215) 
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A relação entre Direito, Estado e desenvolvimento demonstra uma prevalência atribuída 

ao ambiente institucional nas análises e proposições relativas ao crescimento econômico e à 

geração de renda das nações.  

No entanto, vê-se, nas décadas recentes, que a estratégia de intervenção, associada ao 

Rule of law, não atenta para as variações institucionais locais e, desta forma, tem 

desconsiderado a existência de diferentes arranjos nacionais, construídos ao longo de 

trajetórias históricas, consistentes em leis, instituições, valores e padrões culturais que 

embasaram a organização da sociedade ao longo do tempo (SCHAPIRO, 2010). 

A questão regional pode ser compreendida com amparo em uma perspectiva 

econômica e jurídica, influenciando a atuação do mercado para a consecução do objetivo 

constitucional da redução das desigualdades sociais e regionais no Brasil. 

É importante se discutir o financiamento do desenvolvimento, a distribuição da renda 

e a questão regional. A desigualdade social brasileira apresenta uma leitura regional. A 

Constituição Federal de 1988 foi um avanço nas questões sociais e o crescimento contribui 

para a redução das desigualdades regionais. No mundo atual, existem duas dimensões 

fundamentais – as sociais e as ecológicas. O país que conseguir conciliar crescimento 

econômico com distribuição de renda e sustentabilidade ambiental será o país desenvolvido. 

O declínio da ideologia liberal não significa o fim do liberalismo, subsistindo, ainda, uma 

longa discussão sobre o papel do Estado. (BACELAR, 2011). 

É necessária a adoção de políticas regionais com a finalidade de reduzir as 

desigualdades socioeconômicas ainda em curso entre as regiões brasileiras. A economia 

nordestina, que, historicamente, denota significativa desvantagem em relação à economia das 

regiões mais desenvolvidas do País, foi alvo de arrefecimento no fim de 2016, em 

consequência da recente crise nacional. 

Para contribuir com o desenvolvimento da Região Nordeste do Brasil, reduzindo, 

inclusive, a dependência das transferências da União para os estados nordestinos, existem 

políticas públicas e regras de repartição de receitas tributárias, mormente por intermédio da 

operacionalização dos fundos constitucionais, o que contribui para o desenvolvimento 

econômico da região, com importantes reflexos sociais, não só para os nordestinos, como 

também para todos os brasileiros. Nesse contexto, consoante será tratado no capítulo seguinte, 

ganha relevo a atuação do Banco do Nordeste, objeto da presente pesquisa. 
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2.7.1 Financiamento do desenvolvimento 

 

A Nova Economia Institucional (NEI) surgiu da revisão interna dos cânones da teoria 

econômica de matriz neoclássica, introduzindo as instituições como uma variável da análise 

econômica
60

. Os autores da Nova Economia Institucional introduzem as instituições em suas 

análises, argumentando que as relações econômicas são reguladas por aparatos de 

coordenação, como a propriedade e o contrato. (SCHAPIRO, 2010)  

Em sintonia com que já se abordou em tópicos anteriores, as estratégias de 

desenvolvimento passaram a ser baseadas na propagação de instituições adequadas e de boas 

práticas de governança.  

Tal cenário se justificou sobremaneira na América Latina, especialmente na década de 

1980, em razão da crise dos programas desenvolvimentistas e desorganização econômica 

verificada em muitos de seus países, onde as taxas de inflação alcançaram patamares bastante 

elevados, comprometendo a capacidade de realização de investimentos públicos.  

Nesse contexto é que, a partir da década de 1990, ocorreram  reformas econômicas, 

voltadas para a promoção do ambiente de mercado, objetivando a diminuição do deficit fiscal, 

a redução da abrangência regulatória do Estado (compreendida como fator de limitação ao 

surgimento de novos investimentos privados), e, ainda, a melhoria do ambiente de negócios, 

por meio de dispositivos de proteção a investidores e alterações para imprimir celeridade ao 

sistema judicial (SCHAPIRO, 2010). Em certa medida, esse cenário liberal se repete, 

atualmente, no Brasil.  

O papel dos bancos e, principalmente, do sistema financeiro na promoção do 

desenvolvimento econômico é um assunto corriqueiro nas discussões de história econômica e 

de política econômica. O crescimento econômico do Brasil contou com a fundamental 
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 “A partir da internalização das instituições como variáveis de análise, alguns estudos de viés 

neoinstitucionalista têm procurado ampliar o plano de observação, voltando-se a investigar a relação entre o 

desempenho econômico dos países e a qualidade dos respectivos ambientes institucionais. Entre estas pesquisas, 

é particularmente relevante o trabalho de Douglass North, notadamente o seu livro Institutions, Institutional 

Change and Economic Performance (1990). Partindo do pressuposto de que o ambiente institucional conforma a 

atuação dos agentes individuais, North argumenta que a razão do maior ou menor desenvolvimento relativo de 

alguns países deve-se à adoção histórica de uma estrutura de coordenação mais ou menos favorável à 

constituição de um ambiente impessoal, seguro e previsível para as trocas em mercado. É por esta razão, 

argumenta, que o nível de desenvolvimento da Inglaterra, onde teriam se desenvolvido regras de propriedade e 

contrato mais favoráveis às transações privadas, é superior ao da Espanha, que teria padecido de um ambiente 

institucional desfavorável (NORTH, 1990, pp. 113-117). O trabalho de North, enfim, não só tem reforçado o 

campo da NEI, ao projetar o papel das instituições no funcionamento dos mercados, como, principalmente, tem 

permitido a sua associação com a economia do desenvolvimento, ao sugerir que as experiências bem-sucedidas 

resultam, entre outros, dos incentivos institucionais e da efetividade (enforcement) de sua aplicação.” 

(SCHAPIRO, 2010, p. 217-218). 
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participação dos bancos públicos, notadamente no financiamento de investimentos em infra-

estrutura e de longo prazo. 

É certo que a doutrina nacional trata, de modo geral, acerca da atuação das estatais na 

atividade econômica, referindo-se, no caso das instituições financeiras, normalmente ao 

Banco do Brasil S.A. (BB), sociedade de economia mista federal, e à Caixa Econômica 

Federal (CEF), empresa pública federal, que atuam em regime de concorrência com as demais 

entidades bancárias do País. Dá-se significativa atenção, outrossim, ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), empresa pública sem ser um banco 

comercial. Há uma lacuna, entretanto, na abordagem das instituições financeiras regionais, 

onde se incluem, no âmbito federal, repita-se, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) e o 

Banco da Amazônia S.A.(BASA). 

A propósito da atuação dos bancos públicos, bem ilustra a explicação de Cláudio 

Ferreira Lima (2011, p. 22): 

 

Ou seja: o do Banco do Brasil é, sobretudo, o de banco comercial que 

financia a produção e regula o mercado; o da Caixa Econômica é o social 

por excelência, mediante o desenvolvimento urbano e a justiça social; o do 

BNDES é o de promover o desenvolvimento em escala nacional, apoiando, 

inclusive, o capital e a competitividade nacionais no exterior; e o do BNB, 

como o do Basa, é o de cuidar do desenvolvimento em escala regional, 

buscando, para isso, a integração produtiva nacional. 

 

Nessa linha, Rômulo Almeida, que coordenou a assessoria econômica do 

segundo governo Vargas, de onde saíram o BNDES e o BNB, em 

depoimento sobre as razões da criação do BNB, do qual foi o primeiro 

presidente, esclarece: “Bom, havia um primeiro argumento, o de que o 

Banco do Brasil, sendo movido por políticas nacionais, não daria 

tranquilidade suficiente à região quanto à expansão e à propriedade de suas 

operações no Nordeste. Mas o principal argumento para a existência do BNB 

foi dado no seu projeto definitivo de criação, em que se previa realmente um 

banco de desenvolvimento regional, que não era a repetição do Banco do 

Brasil. Apenas utilizava a experiência válida desse Banco quanto à 

complementaridade dos vários tipos de operação”. E completa: “Mas ia 

além: previa-se o Banco como um instrumento de indução de maiores 

aplicações dos bancos nacionais na região”. 
 

O Direito e as instituições, a exemplo de um banco de desenvolvimento, importam 

para o desenvolvimento. O Banco do Nordeste, consoante será abordado no próximo capítulo, 

possui papel singular na história do desenvolvimento da região Nordeste brasileira, tendo 

atuado no financiamento de importantes atividades. 

É necessário, portanto, apresentar um referencial teórico para compreender o papel 

dessas empresas estatais no mundo contemporâneo, à luz do ordenamento jurídico (BOBBIO, 
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2007) brasileiro, entendendo que essas empresas possuem uma missão pública que coexiste 

com a finalidade lucrativa. 

Nesse contexto, que reclama um aprofundamento do enfrentamento das matérias 

atinentes às estatais, leciona Mário Engler Pinto Junior: 

  

As investigações a respeito da figura do Estado empresário e do 

funcionamento da empresa estatal costumam adotar a visão típica de direito 

administrativo, que se concentra no exame do regime jurídico aplicável e 

praticamente ignora os aspectos societários subjacentes. Já o direito 

comercial não prioriza o assunto, na medida em que enxerga a sociedade 

anônima como categoria jurídica destinada à organização de 

empreendimentos privados, dando pouca importância ao estudo do interesse 

público inerente à sociedade de economia mista. (2009, p. 10). 

 

Sob essa perspectiva, é comum se ver publicistas e privatistas declinarem 

sucessivamente de sua competência, sob o argumento de preservar os contornos tradicionais 

de suas correspondentes disciplinas. (COMPARATO, 1978). 

No contexto da problemática da presente pesquisa, para se perquirir de que forma o 

Banco do Nordeste atua para a redução das desigualdades sociais e regionais no Brasil, 

cumpre investigar a contribuição dos bancos oficiais, especialmente, ante a sofisticação dos 

mercados financeiros, com o surgimento de novas fontes de financiamento, exigência de 

novos serviços bancários, reorganização das instituições privadas e utilização de instrumentos 

específicos, a exemplo do microcrédito produtivo orientado. (YUNUS, 2000). 

 

2.7.1.1 O modelo brasileiro de financiamento 

 

O modelo brasileiro de financiamento passou por diversas reformas institucionais
61

 com 

o objetivo de elevar o nível de proteção dos investidores. No entanto, no Brasil, a maior parte 

do financiamento de longo prazo se concentra nos bancos públicos. 

Mário Gomes Schapiro (2010) reconhece que o direito e as instituições são importantes 

para o desenvolvimento, sem que isso, no entanto, exclua a existência de uma variedade de 
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 “Na década 1960, por exemplo, notadamente entre 1964 e 1967, o Brasil vivenciou um período marcado por 

diversas alterações legislativas e institucionais, cujo propósito foi o de fortalecer o ambiente financeiro, o que 

permitiria uma redução da dependência do Estado como agente de investimento. Na década de 1990, foram 

realizadas reformas de viés semelhante, igualmente orientadas a favorecer as transações financeiras privadas, 

voltadas, portanto, para uma diversificação do modelo brasileiro de financiamento. Em ambos os períodos, as 

reformas tiveram por objeto o aperfeiçoamento do ambiente de negócios, valendo-se para tanto de iniciativas 

destinadas a estabelecer regras de proteção aos investidores, mecanismos de governança e, ainda, a ampliação da 

competição, entendida como um fator de indução ao bom funcionamento dos mercados de crédito e de capitais.” 

(SCHAPIRO, 2010, p. 230/231). 
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possibilidades e funções que podem ser desempenhadas pelos arranjos institucionais e 

ferramentas jurídicas, para além do que é compreendido nos programas de Rule of Law. O 

exemplo de uma organização institucional bem sucedida nesse sentido é um banco de 

desenvolvimento. Referido autor bem situa as mudanças pelas quais passou o setor fnanceiro 

nas últimas décadas: 

 

A repercussão deste paradigma Rule of law no campo financeiro também 

encontrou guarida no panorama brasileiro. Ao longo da década de 1990 e no 

início da de 2000, inspiradas nessas análises e recomendações de política, 

diversas alterações jurídico-institucionais no funcionamento do sistema 

financeiro nacional foram conduzidas, com a finalidade de permitir uma 

transição desde um modelo de financiamento baseado nos bancos públicos 

para um regime de mercado, assentado em agentes privados. Em um espaço 

de tempo não superior a uma década, registraram-se iniciativas bastante 

significativas na organização financeira nacional: boa parte dos bancos 

estaduais foi privatizada, o mercado bancário foi aberto para a competição 

externa, novas leis foram promulgadas para garantir segurança jurídica nas 

transações financeiras, e o mercado de capitais passou a adotar novos 

padrões de governança corporativa. (2010, p. 227) 

 

Essas medidas dos anos de 1990 não conseguiram suprimir o peso dos bancos públicas 

no financiamento corporativo brasileiro de longo prazo e de maior risco, tal qual ocorria na 

década de 1960. O Banco do Nordeste continua sendo importante na dinâmica financeira 

regional, atuando fortemente com recursos de longo prazo e ostentando eficiência 

operacional, apresentando sucessivos bons resultados operacionais. 

O mercado financeiro nacional apresenta falhas de crédito na alocação para 

empreendimentos importantes para o desenvolvimento regional. O Bancos públicos são 

importantes para o direcionamento do crédito para programas socialmente relevantes. A 

atuação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do 

Amazônia e do Banco do Nordeste ao longo das últimas décadas, demonstra a forma de 

organização institucional com base nos bancos públicos, em que o Estado tem importante 

função na mediação das relações financeiras. Nesse sentido, cumpre registrar que desde o 

início da empreitada industrial até o momento presente, coube ao Estado a maior parcela dos 

financiamentos de longo prazo do País, da mesma forma que igualmente tem sido sua 

responsabilidade formar a base financeira (funding) a qual tem dado suporte a essa forma de 

intervenção. (SCHAPIRO, 2010) 

Vê-se que o direito e as instituições importam para o desenvolvimento e que a 

organização institucional baseada em um banco de desenvolvimento é relevante, relativizando 

a não participação estatal em prol da atuação do mercado. A existência do Banco do Nordeste 
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é uma resposta institucional às lacunas do sistema financeiro privado, constituindo-se em um 

arranjo institucional peculiar, com atuação em convergência com as demais instituições, em 

prol do desenvolvimento da Região Nordeste do Brasil. 
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3 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E BANCO DO NORDESTE 

 

O tema desenvolvimento, que havia perdido força nas discussões acadêmicas e 

políticas, reconquistou, nos últimos anos, interesse de pesquisas e de políticas públicas. 

Juridicamente, contribuiu para tanto a importância conferida ao ambiente jurídico-

institucional nas agências multilaterais de fomento e nos governos nacionais. (SCHAPIRO, 

2010) 

 

3.1 O Banco do Nordeste 

 

A propósito das instituições financeiras de caráter regional, pode-se citar, por exemplo, 

o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e o Banco da Amazônia S.A., instituições financeiras 

públicas federais, ambas organizadas como sociedade anônima de capital aberto e de 

economia mista. Elas podem atuar tanto na prestação descentralizada de serviços públicos 

quanto na exploração de atividade econômica sujeita à livre iniciativa e em regime de 

concorrência, nas hipóteses autorizadas pela Constituição Federal (art. 173, §1°). 

O Banco do Nordeste do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, instituição 

financeira múltipla, organizada sob a forma de sociedade de economia mista, em que a União 

detém a maioria das ações do seu capital social, ente integrante da Administração Pública 

Federal Indireta,  foi criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19 de julho de 1952, para atuar no 

chamado Polígono das Secas, designação dada a perímetro do território brasileiro atingido 

periodicamente por prolongados períodos de estiagem, sendo, no momento, o maior banco de 

desenvolvimento regional da América Latina. (2018, on line)
62

.  

Nesse sentido, as demonstrações financeiras do Banco do Nordeste apresentam o 

Banco e suas características (2018, on line): 

 

NOTA 1 - O Banco e suas Características 

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. é uma instituição financeira múltipla 

criada pela Lei Federal nº 1.649, de 19.07.1952, organizada sob a forma de 

sociedade de economia mista, de capital aberto, com matriz localizada na 

Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5700, Passaré, Fortaleza, Ceará, Brasil, e 

tem por missão: "Atuar como o Banco de Desenvolvimento da Região 
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 “Em 65 anos, o Banco teve sua atuação ampliada: está presente em cerca de 2 mil municípios, abrangendo 

toda a área dos nove estados da Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), além do  norte de Minas Gerais (incluindo os Vales do Mucuri e do 

Jequitinhonha) e o norte do Espírito Santo.” (2018, on line) 
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Nordeste". O Banco está autorizado a operar com todas as carteiras 

permitidas às instituições financeiras classificadas como Banco Múltiplo. 

Instituição voltada para o desenvolvimento regional, atua como órgão 

executor de políticas públicas, cabendo-lhe a administração do Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) – principal fonte de 

recursos para os financiamentos de longo prazo – e a operacionalização do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em 

sua área de atuação. É também o agente operador do Fundo de Investimentos 

do Nordeste (Finor) e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). 

Possui o maior programa de microfinanças da América Latina, consolidado 

por meio do Crediamigo e do Agroamigo, que facilita o acesso ao crédito a 

pequenos empreendedores que desenvolvem atividades relacionadas à 

produção, à comercialização de bens e à prestação de serviços, nas áreas 

urbana e rural. Além de recursos federais, o Banco tem acesso a outras 

fontes de financiamento nos mercados interno e externo, por meio de 

captações diretas bem como parcerias com instituições nacionais e 

internacionais, incluindo instituições multilaterais, como o Banco Mundial e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

 

 Já o Relatório de Administração referente ao primeiro semestre de 2018 (2018, on 

line) apresenta as operações do Banco do Nordeste, no sentido de que a instituição oferece 

serviços, empréstimos e financiamentos aos agentes econômicos, constituindo o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste sua principal fonte de recursos:  

 

O Banco do Nordeste aplica recursos na Região por meio das operações de 

empréstimos e financiamentos e oferece produtos e serviços financeiros aos 

agentes econômicos, visando produzir resultados que garantam tanto a sua 

sustentabilidade quanto os interesses da sociedade. O Fundo Constitucional 

de Financiamento do Nordeste (FNE) é a principal fonte de recursos 

utilizada pelo Banco. (Relatório da Administração - 1º semestre de 2018, p. 

02 – Demonstrações Financeiras – Banco do Nordeste | FNE – Junho de 

2018. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/o_banco/demonstrativos-

contabeis-por-periodo-2018) 

 

Atualmente, o Banco do Nordeste tem como área de atuação os nove estados da 

Região Nordeste, além do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A área básica de atuação 

do Banco é a Região Nordeste do Brasil, compreendendo ainda a região norte dos Estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo, observadas as disposições legais pertinentes (art. 2°, parágrafo 

único, do Estatuto Social do Banco). 

O Banco do Nordeste tem sede e domicílio na cidade de Fortaleza, capital do Estado 

do Ceará, podendo criar e suprimir agências, sucursais, filiais, representações, escritórios, 

dependências, correspondentes e outros pontos de atendimento em outras praças da Região 

Nordeste e das demais regiões do País, e no exterior, observados os requisitos legais (art. 2° 

do Estatuto Social do Banco). 
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 Com efeito, não se trata de um mero banco comercial, preocupado apenas com o 

retorno financeiro, com o spread bancário. 

 O Banco do Nordeste é, antes de tudo, um Banco de Desenvolvimento, com função 

assistencialista, como expresso na Lei n° 1.649/52 (lei de criação do Banco do Nordeste); é o 

mais importante instrumento de execução da política creditícia do Governo Federal para a 

Região Nordeste. 

 Em decorrência desses aspectos, as operações de crédito do Banco do Nordeste, em 

geral, são dotadas de maior suscetibilidade ao risco e à inadimplência do que as operações de 

crédito comumente realizadas pelos demais agentes financeiros do mercado. Para tanto, 

conforme será visto em tópico a seguir, a estrutura organizacional do Banco do Nordeste está 

desenhada com base em princípios de Governança Corporativa que visam prover solidez à 

empresa, por meio de um adequado gerenciamento dos riscos envolvidos e da geração de 

resultados positivos. Consoante se poderá observar, o Banco do Nordeste dispõe de 

instrumentos e os aplica em sintonia com os padrões exigidos pela Governança Corporativa 

contemporânea. 

 Os principais clientes do Banco do Nordeste, especialmente os do FNE, são 

agricultores familiares, micro e pequenos produtores rurais. As operações contratadas com 

esses clientes são caracterizadas por peculiaridades ímpares. 

 A ação do Banco do Nordeste se alinha às políticas do Governo Federal, seguindo as 

diretrizes do Plano Plurianual (PPA), em particular àquelas definidas pela Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, direcionadas para os objetivos de aumentar a 

renda per capita da Região Nordeste, gerar inclusão social e postos de trabalho na Região, 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, expandir a cidadania e contribuir para a redução 

da vulnerabilidade externa do País. Referidos objetivos vão ao encontro das liberdades 

fundamentais defendidas por Amartya Sen (2010), notadamente em razão de expandirem o 

direito às oportunidades econômicas. 

 Para se vislumbrar quão expressiva é a atuação desenvolvimentista do Banco do 

Nordeste na Região, pode-se tomar como referência a sua participação no sistema financeiro 

do Nordeste. Ao mesmo tempo em que lidera a aplicação de recursos de longo prazo e de 

crédito rural em sua área de atuação (2018, on line), o Banco do Nordeste operacionaliza o 

maior programa de microcrédito produtivo e orientado urbano da América do Sul – o 

Crediamigo, bem como possui um Programa de Microfinança Rural – o Agroamigo. (2018, 

on line) 
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 Com a implementação de novos produtos bancários, o Banco do Nordeste tem 

ampliado gradualmente sua carteira comercial, priorizando a complementariedade dos 

negócios de longo prazo no atendimento aos empreendimentos no decorrer de seu ciclo de 

vida, além de contribuir para a sustentabilidade financeira do Banco. 

Ao longo das décadas, o Banco do Nordeste se consolidou como o principal agente 

financeiro de desenvolvimento da Região Nordeste, tendo sido responsável pela 

administração de vários fundos, constituídos por meio de recursos tributários e destinados ao 

financiamento do desenvolvimento da Região Nordeste. O Banco do Nordeste passou a 

utilizar, também, instrumentos à educação, à pesquisa, à inovação, sem descuido da hodierna 

importância do desenvolvimento sustentável. 

A reflexão sobre o papel do Banco do Nordeste contribui para a compreensão da sua 

importância no mercado, colaborando para a efetivação do objetivo constitucional da redução 

das desigualdades sociais e regionais. Na forma de atuação do Banco do Nordeste, os próprios 

contornos do desenvolvimento são desenhados em prol de uma configuração que mais relevo 

dá aos aspectos sociais pertinentes, mitigando as possibilidades de desprestígio da questão 

regional. O Banco do Nordeste pode atuar tanto na prestação descentralizada de serviços 

públicos quanto na exploração de atividade econômica sujeita à livre iniciativa e em regime 

de concorrência, contribuindo para o desenvolvimento da Região Nordeste. 

A participação do Banco do Nordeste no desenvolvimento econômico da Região 

Nordeste do Brasil se dá, de modo especial, por meio do crédito a juros baixos, bem assim da 

educação, da pesquisa e do desenvolvimento e da preocupação com o desenvolvimento 

sustentável.  

Este capítulo faz o cotejamento entre os capítulos anteriores, analisando a participação 

do Banco do Nordeste no desenvolvimento econômico da Região Nordeste do Brasil, 

evidenciando, para tanto, de modo especial, os instrumentos por si utilizados referentes ao 

crédito, à educação, à pesquisa, à inovação, sem descuido da atual importância do 

desenvolvimento sustentável. Ademais, no citado capítulo é exposta a governança do Banco 

do Nordeste e são abordados assuntos atuais, como o já citado Acórdão 1827/2017 – TCU – 

Plenário, o Acórdão 1271/2018 – TCU – Plenário e o Fundo Constitucional de Financiamento 

do Nordeste (FNE), suas novas taxas e sua possibilidade de utilização para o Programa de 

Financiamento Estudantil (FIES), por meio da operacionalização do Banco do Nordeste. O 

microcrédito orientado produtivo igualmente é abordado. 
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3.1.1 A governança no Banco do Nordeste 

 

O Banco do Nordeste do Brasil S/A
63

, pessoa jurídica de direito privado, instituição 

financeira múltipla, organizada sob a forma de sociedade de economia mista, em que a União 

detém a maioria das ações do seu capital social, ente integrante da Administração Pública 

Federal Indireta, foi criado pela Lei Federal nº 1.649, de 19 de julho de 1952, para atuar no 

chamado Polígono das Secas, designação dada a perímetro do território brasileiro atingido 

periodicamente por prolongados períodos de estiagem, sendo, no momento, o maior banco de 

desenvolvimento regional da América Latina (2018, on line). A área de atuação do Banco do 

Nordeste abrange, atualmente, os nove estados da Região Nordeste, além do norte de Minas 

Gerais e do Espírito Santo. 

O presente tópico abordará a governança corporativa do Banco do Nordeste, de modo a 

evidenciar a forma como referida empresa se organiza com vistas a bem desempenhar seu 

papel de instituição de desenvolvimento. Para tanto, a governança do Banco do Nordeste será 

apresentada com base em informações contidas na sítio da próprio Banco na Internet, a saber 

www.bnb.gov.br. Nesse sentido, inclusive, o Banco do Nordeste promove sua transparência 

ativa, com a disponibilização de informações de interesse púbico, para cumprimento da Lei de 

Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), em seção denominada Acesso à Informação, no 

link https://www.bnb.gov.br/acesso-a-informacao. Mencionada seção contém as informações 

requeridas pelo Decreto n. 7.724/2012 (art. 7º, § 3º) e observa as recomendações do Guia de 

Publicações Ativa nos Sítios Eletrônicos dos Órgão e Entidades do Poder Executivo Federal, 

editado pela Controladoria Geral da União (CGU). 

Dessa forma, é possível ter acesso a informações sobre a estrutura organizacional do 

Banco, administradores, Planejamento Estratégico, programas de financiamento, contratações, 

relatórios de prestação de contas anuais, relatórios de auditoria de gestão, certificados de 

auditoria e pareceres do dirigente do controle interno, demonstrativos contábeis, 

investimentos sociais e culturais, financiamentos e pesquisas, licitações e contratos, recursos 

humanos, além de outras informações sobre a governança corporativa do Banco, a exemplo 
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 O Banco do Nordeste, enquanto instituição financeira múltipla criada por lei federal, é submetido à supervisão 

e regulamentação do Banco Central do Brasil e à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Por integrar a 

Administração Pública Federal Indireta, presta contas ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União e ao Tribunal de Contas da União. Ademais, enquanto operador do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE), sujeita-se, ainda, à regulamentação do Ministério da Integração Nacional e 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
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do seu Estatuto Social e dos relatórios de gestão da empresa
64

, constituindo estes últimos 

documentos fontes primordiais para a presente análise sobre a governança do Banco. 

O Banco do Nordeste mantém uma estrutura de governança corporativa alicerçada em 

seu Estatuto Social, que é o instrumento que regulamenta as relações sociais dentro das 

companhias de capital aberto, conforme a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Em relação 

aos membros de órgãos estatutários (Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria) 

regidos pela Lei n° 6.404/76, as respectivas relações jurídicas norteiam-se por este diploma e 

pelo estatuto social correspondente. Referido documento foi aprovado em Assembleia Geral 

Extraordinária realizada no dia 09.12.1980 e, desde então, é alterado para observância às 

exigências de mercado e às normas do Sistema Financeiro Nacional. A versão do Estatuto 

Social utilizada como referência para a presente pesquisa foi a aprovada em Assembleia Geral 

Extraordinária de 18.01.2018, já observando as exigências da Lei 13.303/2016 e do Decreto 

8.945/2016. 

Para além do Estatuto Social, o Banco do Nordeste possui o seu Código de Ética, 

instrumento norteador dos relacionamentos internos e externos com os diversos segmentos da 

sociedade, que contribui, ainda, para o aperfeiçoamento das normas de conduta profissional e 

a prática de elevado padrão ético. 

Cumpre, ainda, registrar que o Banco do Nordeste mantém uma política de tomada de 

decisões colegiadas em suas unidades, objetivando assegurar o fortalecimento de sua 

governança. Nesse sentido, são utilizados comitês, subcomitês e comissões de nível 

estratégico, que visam à mitigação dos riscos associados ao processo de tomada de decisão
65

. 

 

3.1.1.1 As instâncias de governança no Banco do Nordeste 

 

A governança corporativa do Banco do Nordeste apresenta a seguinte estrutura: 

Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê 

de Auditoria, Comitê de Remuneração, Auditoria Interna, Controles Internos, Comissão de 

Ética e Auditoria Independente. 

Em relação aos membros de órgãos estatutários (Conselho de Administração, Conselho 

Fiscal, Diretoria) regidos pela Lei n° 6.404/76, cujas relações jurídicas norteiam-se por este 

                                                        
64

 Apresentados aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual, nos 

termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborados de acordo com os seguintes 

dispositivos: Resolução TCU nº 234/2010 alterada pela Resolução TCU nº 244/2011; Instrução Normativa-TCU 

nº 63/2010 alterada pela Instrução Normativa-TCU nº 72/2013; Decisão Normativa-TCU nº 161/2017; Decisão 

Normativa-TCU nº 163/2017 e Portaria-TCU nº 65/2018. 
65

 Nesse sentido, veja-se o Relatório de Gestão do exercício de 2017 (2018, on line). 
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diploma e pelo já mencionado Estatuto Social, há, ainda a Supervisão Ministerial prevista no 

Decreto-Lei n° 200/67. Com efeito, na estrutura organizacional do Banco do Nordeste, há 

previsão em seu Estatuto Social de que representantes do Governo Federal, designados por 

Ministros de Estado, integrem a Assembleia Geral (art. 8°, do Estatuto), o Conselho de 

Administração (art. 21, § 1°, do Estatuto) e o Conselho Fiscal (art. 37, § 3°, do Estatuto) da 

Instituição, ao encontro da Supervisão Ministerial prevista para a Administração Indireta pelo 

citado Decreto-Lei n° 200/67, nos termos do art. 26, parágrafo único, alíneas “b” e “e”. 

A Assembleia Geral detém poderes para decidir sobre todos os negócios de interesse da 

sociedade e para tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento 

(Arts. 7º ao 10º do Estatuto Social do Banco). 

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada que fixa a orientação 

geral da política administrativa e operacional do Banco, sendo composto por seis membros 

eleitos pela Assembleia Geral (arts. 21 a 24 do Estatuto Social do Banco). Compõem o 

Conselho de Administração: três membros indicados pelo Ministro do Estado da Fazenda, 

sendo um membro independente; um membro indicado pelo Ministro do Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; um membro indicado pelos acionistas minoritários, 

detentores de ações ordinárias; um membro representante dos empregados do Banco; e o 

Presidente do Banco, na condição de membro nato. A Presidência do Colegiado é escolhida 

por seus pares, dentre os membros indicados pelo Ministro do Estado da Fazenda, conforme 

art. 21 § 6º, do Estatuto Social. O Presidente do Banco não poderá assumir a presidência do 

colegiado, mesmo que interinamente (art. 21, § 7°, do Estatuto). 

À Diretoria Executiva compete a direção dos negócios do Banco e a prática dos atos 

necessários ao seu funcionamento (art. 25 do Estatuto Social do Banco), sendo composta, no 

mínimo, por 05 (cinco) e, no máximo, por 07 (sete) membros, incluindo o Presidente, eleitos 

na forma do § 1°, do art. 11, do Estatuto Social do Banco. Um dos Diretores responderá 

exclusivamente pela administração de ativos de terceiros, não respondendo pelas demais 

atividades afetas à Diretoria Executiva; e outro Diretor responderá pela gestão dos controles 

internos, conformidade e riscos, não podendo ter sob sua direção ou supervisão direta outras 

áreas ou atividades que possam gerar conflito de interesses com as funções próprias de 

controles internos. (Art. 30, incisos I e II, do Estatuto). 

Merece destacada relevância a novel regra estatutária que prevê, no Banco do Nordeste, 

processo seletivo, que considere os empregados do Banco e candidatos externos, para avaliar 

e propor candidatos para compor a sua Diretoria Executiva, que atendam ao perfil técnico 

exigido para o cargo. Trata-se do inciso IX, do art. 32, do Estatuto Social, incluído pela 
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Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de setembro de 2018. Sem dúvidas, o 

estabelecimento do referido processo seletivo contribuirá para o reforço da boa governança da 

instituição, notadamente por se referir a elevados cargos da administração da empresa.  

Importante observar que as deliberações da Diretoria Executiva são colegiadas, sendo 

vedada a alçada individual para qualquer um de seus membros, e que os membros da 

Diretoria Executiva, assim como os do Conselho de Administração, dentre diversos requisitos 

para a investidura nos respectivos cargos, devem ser dotados de notórios conhecimentos sobre 

as melhores práticas de governança corporativa. 

O Conselho Fiscal tem funcionamento permanente e apresenta, dentre as suas 

competências, previstas no art. 37, do Estatuto Social, a de fiscalizar, por qualquer dos seus 

membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 

estatutários. Referido colegiado, composto por cinco membros e respectivos suplentes, é 

integrado por dois representantes dos titulares de ações ordinárias de minoritários e, no que 

diz respeito à supervisão ministerial, por três representantes do Ministério da Fazenda, 

indicados pelo titular da Pasta, sendo um do Tesouro Nacional (art. 37, §3º, do Estatuto 

Social). 

O Comitê de Auditoria é órgão estatutário, regulamentado pelo Conselho Monetário 

Nacional - CMN, por meio da Resolução n° 3.198, de 27.05.2004. Aludido colegiado é 

subordinado ao Conselho de Administração do Banco, assessorando-o no que concerne ao 

exercício de suas funções, sendo composto por quatro membros (art. 31, do Estatuto Social). 

Em atenção à nova Lei das Estatais (Lei n° 13.303/2016), o Banco do Nordeste já conta 

com o Comitê de Riscos e de Capital, formado por três membros efetivos, majoritariamente 

não empregados, eleitos pelo Conselho de Administração, com a atribuição de assessorar o 

Conselho de Administração na gestão de riscos e de capital (art. 33, do Estatuto Social). 

O Comitê de Remuneração e Elegibilidade, cujas atribuições estão previstas no art. 32, 

do Estatuto Social do Banco, em sintonia a Resolução nº 3921, de 25.11.2010, do Conselho 

Monetário Nacional, dentre as quais as de elaborar e supervisionar a implementação e 

operacionalização da política de remuneração e elegibilidade de administradores da 

instituição, igualmente é subordinado ao Conselho de Administração. Este colegiado é 

composto por três membros efetivos e dois suplentes, sendo assegurado que pelo menos um 

membro titular e um membro suplente não serão administradores (diretor ou membro do 

Conselho de Administração), nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração. 

O Banco do Nordeste conta com sua Auditoria Interna, subordinada diretamente ao 

Conselho de Administração, cujo disciplinamento consta do Art.34, do Estatuto Social da 
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companhia, unidade responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do 

gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de 

coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, 

visando ao preparo das demonstrações financeiras. 

Igualmente, integra a governança corporativa do Banco do Nordeste a Auditoria 

Independente, que tem por atribuição a execução de serviços de auditoria contábil e análise de 

controles internos, cuja atuação se pauta nas normas do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), com destaque a sua Resolução n. 3.198, de 27.05.2004, e da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), das normas e pronunciamentos alusivos ao processo de convergência da 

contabilidade brasileira às normas internacionais de contabilidade (International Financial 

Reporting Standards - IFRS) e demais normativos correspondentes. 

Com o escopo de implementar mecanismos e procedimentos de controle voltados às 

suas atividades, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o 

cumprimento das normas legais e regulamentares que lhes são aplicáveis, o Banco do 

Nordeste detém uma estrutura de Gestão de Riscos e de Controles Internos (Art. 36 do 

Estatuto Social do Banco). 

Em sintonia com os Decretos Federais nº 1.171, de 22.06.1994, e nº 6.029, de 

01.02.2007, o Banco do Nordeste conta, ainda, com sua Comissão de Ética, que atua na 

promoção de ações educativas, preventivas e corretivas relacionadas à ética profissional do 

colaborador no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Compõem a Comissão 

de Ética do Banco do Nordeste três membros titulares, com respectivos suplentes, todos 

escolhidos entre os empregados do quadro permanente e em atividade no Banco. O Presidente 

do Banco do Nordeste designa dois membros titulares e dois suplentes, sendo que o terceiro 

membro titular e respectivo suplente são escolhidos pelos empregados, em processo de 

eleição direta, conforme se depreende do Relatório de Gestão do exercício de 2017 (2018, on 

line).  

O Código de Conduta Ética e Integridade do Banco do Nordeste
66

 (2018, on line) 

sistematiza os valores essenciais que norteiam os relacionamentos internos e externos com os 
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 Este Código encontra fundamentos na Constituição Federal, no Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº. 1.171, de 22.06.1994, no Código de 

Conduta da Alta Administração Federal, aprovado em 21.08.2000, no Decreto nº 6.029, de 01.02.2007, que 

instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, na Resolução nº10, de 29.09.2008, da 

Comissão de Ética Pública, e no Pacto Global das Nações Unidas, lançado no Fórum Econômico de Davos em 

1999, conforme Relatório de Gestão do exercício de 2017 (2018, on line). 
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diversos segmentos da sociedade, contribuindo, ademais, para o aperfeiçoamento das normas 

de conduta profissional e a prática de elevado padrão ético.
67

  

Consoante mencionado anteriormente, há, ainda, na estrutura de governança do Banco 

do Nordeste, colegiados e comitês não estatutários. Com efeito, a fim de ter a participação de 

todos os executivos do Banco na definição de estratégias e aprovação de propostas para os 

diferentes negócios, o modelo de administração do Banco do Nordeste conta com comitês, 

subcomitês e comissões de nível operacional, com o intuito de mitigar os riscos associados ao 

processo de tomada de decisão, de acordo com o Relatório de Gestão do exercício de 2017 

(2018, on line). 

No que se refere à performance dos administradores do Banco do Nordeste, é oportuno 

registrar que há indicadores de desempenho que sujeitam a Remuneração Variável Anual 

(RVA) de sua Diretoria Executiva. Com efeito, a Diretoria Executiva também participa dos 

resultados do Banco do Nordeste, conforme definido no Programa de Remuneração Variável 

Anual (RVA) definido pela Assembleia Geral de Acionistas.
68

 

Aludida participação nos resultados depende, como dito, do alcance de metas por 

indicadores de desempenho. De acordo com o Relatório de Gestão do exercício de 2017 

(2018, on line), “aos indicadores são atribuídas anualmente metas desafiadoras de acordo com 

o histórico dos resultados da empresa e o cenário econômico vigente, bem como o limite 

individual de RVA, baseado nos honorários dos cargos dos diretores”. 

Existe, também, a participação dos empregados do Banco do Nordeste em seus 

resultados
69

, condicionada, também, ao alcance de indicadores de desempenho, visando, 
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 “Em outubro de 2013, o Banco do Nordeste aderiu ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 

Corrupção, iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social - UniEthos - Formação e 

Desenvolvimento da Gestão Socialmente Responsável, Patri Relações Governamentais e Políticas Públicas, 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crime - UNODC e Comitê Brasileiro do Pacto Global, com o objetivo de promover políticas de integridade e 

combate à corrupção na instituição, em favor da ética nos negócios. Nesse mesmo período, o Banco do Nordeste 

aderiu ao Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade - Cadastro Empresa Pró-

Ética, iniciativa da Controladoria-Geral da União - CGU e do Instituto Ethos que avalia e divulga as empresas 

voluntariamente engajadas na construção de um ambiente de integridade e confiança nas relações comerciais, 

inclusive naquelas que envolvem o setor público.” (Relatório de Gestão do exercício de 2017, 2018, on line). 
68

 “Anualmente, o Programa RVA deve ser submetido à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 

Estatais (SEST), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, antes de ser proposto à Assembleia Geral 

Ordinária de Acionistas, em conformidade com o Decreto nº 3.735, de 24.01.2001 e com o Decreto nº 9.035, de 

20 de abril de 2017, Anexo I, art. 41, inciso VI, alínea ‘i’. O Programa de RVA aplica-se exclusivamente aos 

membros da Diretoria Executiva, considerando ser vedada para os membros dos Conselhos de Administração e 

Fiscal a participação, a qualquer título, nos lucros da empresa, conforme parágrafo 3º do artigo primeiro da Lei 

nº 9.292, de 12/06/1996.” (Relatório de Gestão do exercício de 2017, 2018, on line) 
69

 Conforme previsto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal, na Lei n° 10.101/2000, alterada pela Lei n° 

12.832/2013, e regulamentação da Resolução nº 010, de 30.5.1995, do extinto Conselho de Coordenação e 

Controle das Empresas Estatais (CCE), atual Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 

(SEST) do Ministério de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 
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consoante o Relatório de Gestão do exercício de 2017, “estimular os empregados a elevarem 

sua contribuição para que o Banco atinja melhores índices de eficiência e expansão dos 

negócios, inove suas práticas negociais e administrativas, e alcance melhoria da qualidade dos 

produtos, serviços e da gestão”. (2018, on line) 

No que diz respeito ao relacionamento com a sociedade, o Banco do Nordeste, para 

além de seus canais de acesso ao cidadão tradicionais (agências bancárias, postos de 

atendimento, redes próprias e compartilhadas de auto-atendimento, correspondentes de outras 

instituições financeiras, Internet banking e mobile banking), conta com um Centro de 

Relacionamento com Clientes e de Informações ao Cidadão e com uma Ouvidoria. 

O Centro de Relacionamento com Clientes e de Informações ao Cidadão “atua por meio 

de múltiplos canais para atendimento às demandas de clientes relacionadas a reclamações, 

denúncias, cancelamentos, informações e elogios, operando nas modalidades Receptivo Voz, 

Receptivo Multimeios e Atendimento Ativo”. (Relatório de Gestão do exercício de 2017, 

2018, on line). Referida unidade presta atendimento às demandas nos termos da Lei de 

Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), inclusive no que diz respeito à transparência ativa, 

com a disponibilização e atualização de informações de interesse público na página Banco do 

Nordeste na Internet, consoante já abordado anteriormente. 

O Banco do Nordeste dispõe de uma Ouvidoria, vinculada ao Conselho de 

Administração, cuja atribuição é a de assegurar a estrita observância das normas legais e 

regulamentares relativas aos direitos do consumidor e a de atuar como canal de comunicação, 

permitindo a clientes e usuários de produtos e serviços buscar a solução de problemas no seu 

relacionamento com a instituição por meio da formalização de demandas (art. 35 do Estatuto 

Social). Assim é que, quando a solução apresentada pelos canais convencionais de 

atendimento não tenha sido considerada satisfatória pelos demandantes, cabe à Ouvidoria 

intermediar a solução das demandas. 

Na esteira da abordagem contida no capítulo anterior, a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 

2017, fortaleceu o controle social pelas ouvidorias (arts. 13 a 17) e das ouvidorias ao criar um 

Conselho de Usuários com atribuição, dentre outras, de fiscalizar a atuação das ouvidorias 

(arts. 18 a 22). As ouvidorias, quando efetivas e eficazes, são importante instrumento de 

diálogo da Administração com o administrado. Assim, são essenciais para uma administração 

dialógica. 

Ao encontro do reconhecimento da importância das ouvidorias, consigne-se que, em 

2017, o Banco do Nordeste ocupou a melhor colocação do ranking divulgado pelo Banco 
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Central (BACEN), que considera as reclamações registradas no seu Sistema de Registro de 

Demandas do Cidadão, incluindo os bancos com mais de 4 milhões de clientes (Relatório de 

Gestão do exercício de 2017, 2018, on line). Igualmente, o Banco do Nordeste obteve nota 

máxima em ranking e qualidade de ouvidorias do Banco Central, divulgado no dia 30.10.2018 

(Boletim de Ouvidoria, 2018, on line). 

Vale destacar que o Banco do Nordeste, conforme se verifica de seu Relatório da 

Administração referente ao primeiro semestre de 2018, recebeu o Certificado Indicador de 

Governança (IG-Sest) pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, indicador 

criado por referido Ministério para avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei 

13.303/2016 (Lei das Estatais), regulamentada pelo Dec. 8.945/2016, e diretrizes 

estabelecidas nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de 

Avaliação de Participações Societárias da União – CGPAR (criada pelo Dec. 6.021/2007). 

Aludido indicador foi desenvolvido para trazer maior efetividade e transparência no 

acompanhamento das boas práticas de governança das estatais. O IG-Sest avalia três 

dimensões: Gestão, Controle e Auditoria; Transparência das Informações; e Conselhos, 

Comitês e Diretorias. O resultado consiste em uma nota que varia de zero a dez, classificando 

a empresa estatal em quatro níveis. No primeiro semestre de 2018, o Banco do Nordeste 

conquistou a nota 9,8, ficando com a quarta colocação dentre 46 estatais avaliadas (2018, on 

line). 

A forma dialógica de agir bem se desenvolve no processo legislativo referente aos 

recursos públicos operacionalizados pelas instituições financeiras oficiais, como é o caso do 

Banco do Nordeste. Com efeito, é próprio do respectivo processo legislativo a participação 

dos diversos setores da economia que possam ser afetados pelas regulamentações procedidas 

pelo Estado. Nesse sentido, até a efetiva edição dos respectivos normativos, passa-se por 

profícua discussão com a sociedade, de modo que a decisão final seja tomada levando em 

consideração as mais diversas visões sobre o assunto. 

Vê-se, dessa forma, que o Banco do Nordeste possui estrutura de governança 

corporativa, sob a orientação da superior administração do Banco e dos órgãos supervisores, 

organizada com vistas à consecução dos seus objetivos institucionais, baseada em princípios e 

boas práticas de governança corporativa, capaz de bem orientar a gestão dos riscos de crédito, 

de mercado, de liquidez, operacional e socioambiental da instituição.  
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3.1.2 Os instrumentos do Banco do Nordeste para o desenvolvimento regional 

 

 O Banco do Nordeste tem como clientes as empresas (micro, pequena, média e 

grande), as associações e cooperativas, as entidades governamentais (federal, estadual e 

municipal) e não-governamentais, bem como as produtores rurais (agricultor familiar, mini, 

pequeno, médio e grande produtor) e os empreendedores informais. (2018, on line) 

Para além da concessão de crédito – atividade precípua de uma instituição financeira – 

o Banco do Nordeste dispõe de outros instrumentos para sua atuação, com vistas a contribuir 

para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos financiados, associada à melhoria das 

condições de vida da população nordestina, a exemplo do crédito orientado à produção e de 

ações voltadas à educação, à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento sustentável. 

Com base nas breves considerações anteriormente apresentadas, entende-se estar 

demonstrada a relevância do Estado na atividade econômica, com a participação do Banco do 

Nordeste, objetivando a redução das desigualdades sociais e regionais, mormente quando se 

verifica que a temática é, ainda, pouco abordada no âmbito da doutrina nacional, motivo pelo 

qual os próximos tópicos abordarão alguns dos importantes instrumentos de atuação do Banco 

do Nordeste. 

 

3.1.2.1 FNE 

 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE constitui-se na 

principal fonte de recursos utilizada pelo Banco do Nordeste desde a criação dos fundos 

constitucionais federais, por meio da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989. Referido fundo 

tem sua aplicação destinada à redução da pobreza e das desigualdades inter e intrarregionais, 

por meio do financiamento de setores produtivos, em sintonia com o plano regional de 

desenvolvimento, instrumento a ser elaborado conjuntamente por órgãos federais e estaduais. 

(O Patrimônio Líquido do FNE tem como origens: transferências da União, na proporção de 

1,8%, extraídas do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), realizadas 

decendialmente; retornos e resultados operacionais; e resultado da remuneração dos recursos 

do Fundo momentaneamente não aplicados, paga pelo Banco). 

Nesse sentido, as demonstrações financeiras do Banco do Nordeste apresentam o 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), por ele operado (2018, on line): 
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NOTA 1 – Histórico 

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) originou-se 

de dispositivo inserido na Constituição Federal de 1988 (Artigo159, inciso I, 

alínea “c”), sendo regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27.09.1989, e 

alterações posteriores, sendo a mais recente a Lei nº 13.682, de 19.06.2018. 

Seu objetivo é fomentar o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, 

por meio do Banco do Nordeste do Brasil S.A., mediante a execução de 

programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os 

planos regionais de desenvolvimento, com tratamento preferencial às 

atividades de mini e pequenos produtores rurais, às desenvolvidas por micro 

e pequenas empresas, às que produzem alimentos básicos e aos projetos de 

irrigação, sendo vedada a aplicação de recursos a fundo perdido. Em face do 

disposto no Art. 15-J, da Lei nº 13.530, de 07.12.2017, o FNE poderá aplicar 

recursos no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil, instituído 

pelo Art. 15-D da referida Lei, destinado à concessão de financiamento a 

estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação, de acordo com 

regulamentação própria, e que também tratará das faixas de renda abrangidas 

por essa modalidade do Fies. 

 

NOTA 3 – Administração 

Ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. cabe: aplicar os recursos e 

implementar a política de concessão de crédito; definir normas, 

procedimentos e condições operacionais; enquadrar as propostas de 

financiamentos nas faixas de encargos e deferir os créditos; formalizar 

contratos de repasses de recursos para outras instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), observadas as diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; prestar contas sobre os 

resultados alcançados; exercer outras atividades inerentes à aplicação dos 

recursos e à recuperação dos créditos, inclusive renegociar e liquidar dívidas, 

nos termos definidos nos artigos 15-B, 15-C e 15-D da Lei nº 7.827, de 

27.09.1989. 

 

 

Criado pela Constituição Federal de 1988, o FNE completa 30 anos, atendendo ao seu 

objetivo de contribuir para a redução das desigualdades regionais brasileiras, por meio da 

concessão de crédito diferenciado ao setor produtivo regional, promovendo a geração de 

emprego e renda. 

Como administrador do FNE, o Banco do Nordeste deve observância às finalidades e 

às diretrizes gerais estabelecidas pela Lei n° 7.827/89, que apresenta o objetivo de contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social da Região Nordeste, mediante a execução de 

programas de financiamento aos setores produtivos, por meio de crédito diferenciado dos 

usualmente adotados pelas instituições financeiras. 
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A área de atuação do FNE abrange 1990 municípios, que ocupam 1.789,6 mil km
2
, 

sendo 63,4% dos municípios no semiárido
70

. 

O orçamento projetado para aplicação do FNE em 2018 é de R$ 30 bilhões. O valor 

investido pelo FNE na economia regional nos últimos 30 anos (1989-2018) foi no importe de 

R$ 224 bilhões. Foram mais de 6 milhões de operações de crédito com o FNE realizadas com 

o setor produtivo da sua área de atuação – região Nordeste, do Norte de Minas Gerais e do 

Norte do Espírito Santo. Sendo que 44% dos financiamentos realizados com o FNE foram no 

setor rural (agricultura e pecuária) e 16,7% dos financiamentos do FNE destinados à 

agricultura familiar. (Especial FNE 30 anos, 2018) 

Também nesses 30 anos, as contratações do FNE por setor encontram-se divididas da 

seguinte forma: 44% Agropecuária; 22% Comércio e Serviços; 21% Indústria; 11% 

Infraestrutura; e 2% Agroindústria. (Especial FNE 30 anos, 2018) 

No mesmo período, as contratações por porte de empreendimento, no que diz respeito 

ao percentual de recursos destinados, encontram-se divididas da seguinte forma: 50% com 

Mini, micro e pequeno; 35% com Grande; e 15% com Médio. (Especial FNE 30 anos, de 

2018) 

Há o acompanhamento do crescimento dos valores contratados ao logo dos anos
71

. No 

entanto, praticamente inexistem trabalhos que avaliam a eficiência do FNE. Assim, é 

importante avaliar a eficiência do FNE enquanto política de desenvolvimento regional no 

País. É importante avaliar os impactos dos financiamentos do FNE nos setores por ele 

contemplados (comércio, serviços, agropecuária, indústria, infraestrutura e agroindústria). É 

importante a avaliação da eficiência de os municípios nordestinos transformarem em 

crescimento econômico/desenvolvimento os recursos tomados junto ao FNE. 

É relevante o fomento a novas tecnologias simultaneamente à capacitação de mão de 

obra, para elevar a produtividade das empresas beneficiadas. 

É essencial o apoio a projetos de infraestrutura a fim de reduzir os custos de transação 

dentro da Região. 

Há novas regras do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 

principal funding da instituição, com a aplicação do novo Coeficiente de Desequilíbrio 

Regional (CDR), de 62%, calculado anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), criado pela Medida Provisória n° 812, de 27 de dezembro de 2017, 

                                                        
70

 Região que abrange “municípios com precipitação anual média igual ou inferior a 800 mm, índice de aridez 

igual ou inferior a 0,50 e percentual diário de déficit híbrido igual ou superior a 60%, considerando todos os dias 

do ano” (Especial FNE 30 anos, 2018). 
71

 Nesse sentido: Banco do Nordeste. Notícias, Novembro de 2018. 
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convertida na Lei 13.682/2018. O CDR é aplicado sobre a parcela da Taxa de Longo Prazo 

(TLP), divulgada mensalmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O CDR reduz 

referido componente na formação da taxa de juros do FNE. Na nova metodologia da 

composição das taxas do FNE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que mede 

a inflação, e a parcela prefixada da Taxa de Longo Prazo (TLP) compõem o cálculo. Sobre a 

parcela prefixada da TLP incidem, ainda, para além do CDR, o bônus de adimplência e o 

fator do programa (conforme o tipo de operação ou finalidade do projeto a ser financiado). 

O controle das taxas de juros, atualmente, representa forma de controle da economia e 

da inflação. De fato, a redução das taxas de juros significa alavancagem do consumo e da 

atividade econômica, circunstância capaz de resultar em inflação. Ao contrário, a elevação da 

taxa de juros impacta negativamente na atividade econômica e produtiva, gerando 

desemprego e diminuindo a inflação por causa do efeito recessivo ocasionado pelo fluxo de 

capitais para as aplicações financeiras (SCAVONE JUNIOR, 2009, p. 19). Mundialmente, 

incluindo o Brasil, os juros são utilizados como mecanismo estatal para o controle da 

economia. 

 

3.1.2.2 O microcrédito orientado produtivo 

 

O apoio financeiro concedido pelo microcrédito
72

 constitui uma promoção do 

empreendedorismo de pequena escala como um meio para mitigar a pobreza, ao permitir que 

os grupos mais carentes tenham acesso a serviços de fomento (BARONE; SADER, 2008). 

Ruas et al. (2015) identificam como marco cronológico da atividade de microcrédito 

no Brasil o ano de 1973, com a experiência da União Nordestina de Assistência a Pequenas 

Organizações  (UNO), proveniente da iniciativa da organização internacional Accion 

International, de modo que sua origem foi desenvolvida por organizações não 

governamentais, com o objetivo de alavancar as condições sociais e econômicas dos cidadãos 

de baixa renda do setor informal, através da capacitação e concessão de crédito. 

A experiência piloto realizada em Porto Alegre – RS, em 1987, com o Centro de 

Apoio aos Pequenos Empreendimentos Ana Terra (CEAPE/RS), fundado como organização 

não governamental, teve apoio de recursos para empréstimos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e da Inter-American Foundation (IAF), a qual apresentou limitação 

                                                        
72

 Estima-se que 30 milhões de pessoas tiveram acesso a serviços de microfinanças oferecidos por mais de 2000 

instituições especializadas instaladas em vários lugares do mundo durante os últimos 25 anos. No entanto, 

acredita-se que nem todas as instituições financeiras são consideradas maduras em fornecer serviços adequados 

que atendam às necessidades de seus usuários (AHMED; BROWN; WILLIAMS, 2013). 
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por depender amplamente do acesso a fundos de doadores para formação do funding de suas 

carteiras. Contudo, serviu de inspiração para criação de diversas instituições como a Porto 

Sol, o Crediamigo
73

, a Cred Cidadania, dentre outras. (SANTIAGO e BARONE, 2014) 

No que diz respeito ao microcrédito, também se destaca o papel do Banco do 

Nordeste, com objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em sua área de atuação 

(Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo), contribuindo de forma 

decisiva para reduzir as desigualdades socioeconômicas em relação às outras regiões do País, 

superar a pobreza e apoiar atividades produtivas geradoras de renda. (BNB, 2017)  

O BNB inicia sua atuação nas microfinanças, no meio urbano, em 1998, com o 

Programa Crediamigo, inspirado nas experiências internacionais bem-sucedidas de “bancos 

sociais”, sendo a primeira iniciativa do gênero entre bancos públicos brasileiros, tornando-se 

o maior Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da América do Sul (2018, on line). 

Em 2005, o BNB amplia sua atuação nas microfinanças para o meio rural com a implantação 

do Agroamigo. A partir deste marco, agricultores familiares passam a ter acesso ao crédito 

produtivo, orientado e acompanhado, à conscientização ambiental e à educação financeira. 

(BNB, 2017) 

Caracteriza-se a atividade do microcrédito, política de concessão e metodologia, 

dando destaque ao Crediamigo como catalisador de política pública de desenvolvimento 

regional. Nesta realidade, o apoio financeiro concedido pelo microcrédito constitui uma 

promoção do empreendedorismo de pequena escala como um meio para mitigar pobreza
74

, ao 

permitir que os grupos mais carentes tenham acesso a serviços de fomento (BARONE e 

SADER, 2008). 

A metodologia exitosa no microcrédito na concessão de crédito apóia-se em pequenas 

amortizações dos empréstimos, com o aval solidário, assegurando reduzido nível de 

inadimplência, sendo o embrião da chamada “revolução financeira”, por viabilizar a 
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 Implantação do Programa Crediamigo, que logo atingiu grande escala – O Crediamigo foi criado em 1997, 

pelo Banco do Nordeste do Brasil - BNB, um banco público, com a função de promover o desenvolvimento 

econômico nos estados da região Nordeste do Brasil. Em sua origem, o programa Crediamigo contou com 

assessoria técnica da Acción International e do Grupo Consultivo de Auxílio aos Pobres - GCAP, recebendo 

apoio financeiro do Banco Mundial (SCHONBERGER, 2001). 
74

 O prêmio Nobel de Paz concedido em 2006, de forma compartilhada a Muhammad Yunus e ao Grameen Bank 

de Bangladesh, propiciou visibilidade internacional ao tema das microfinanças. Salej e Neves (2016) destacam a 

metodologia de concessão de crédito de Grameen como pioneiro na inovação microfinanceira, por demonstrar 

sua eficácia na luta contra a pobreza, embora enfatize que o acesso ao crédito não é uma condição suficiente para 

uma saída irreversível da pobreza e sim uma condição necessária. Contudo, saneamento básico, acesso à 

educação, sistema de saúde e estabilidade política, dentre outros fatores, não estão nas mãos de um banco que 

pratique o microcrédito. 
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concessão de crédito ao trabalho, quando até então se financiava apenas ao capital (RUAS et 

al., 2015). 

O modelo do Crediamigo utiliza um Termo de Parceria firmado entre o Banco do 

Nordeste e o Instituto Nordeste Cidadania (INEC), possuindo este a natureza jurídica de uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Ao Banco do Nordeste 

compete a análise e concessão do crédito, bem como a gestão da carteira de crédito. Ao INEC 

cabe operacionalizar os produtos e serviços, com a elaboração das propostas de crédito e a 

orientação empresarial aos clientes do programa.     

Com a intensificação de ações do poder público com vistas ao fortalecimento da 

atividade de microcrédito no Brasil, promulga-se a Lei 11.110/05, que institui o Programa 

Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO)
75

, com a finalidade institucional de 

incentivar a geração de trabalho e renda entre os microempreendedores populares, formais e 

informais, inicialmente com renda bruta anual de até R$ 120.000,00, posteriormente 

atualizada para o valor R$ 200.000,00, nos termos da MP 802, de 26/09/2017, convertida na 

Lei n° 13.636/18. (MTE, 2018)   

 

3.1.2.3 Educação, pesquisa e inovação 

 

O Banco do Nordeste tem por objeto social a promoção do desenvolvimento e a 

circulação de bens por meio da prestação de assistência financeira, de serviços, técnica e de 

capacitação a empreendimentos de interesse econômico e social (art. 3°, do Estatuto Social). 

No cumprimento do seu objeto social, cabe ao Banco do Nordeste estimular a pesquisa 

científica, tecnológica, econômica e social, e apoiar atividades socioambientais e culturais, 

diretamente e/ou em parceria com outras entidades. (art. 3°, §6°, do Estatuto Social). 

Para além da utilização das tradicionais fontes de financiamento que opera, o Banco 

do Nordeste destina parte de seus resultados para a constituição de fundos específicos,  com o 

objetivo de apoiar o desenvolvimento das iniciativas mantidas pelo Banco ou por outras 

instituições, que apresentem relevância para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. 

Referidas iniciativas são relacionadas aos seguintes assuntos (art. 49, do Estatuto Social): 

 

                                                        
75

 O PNMPO está sob a gestão do Ministério do Trabalho e Emprego, que é responsável pela habilitação das 

instituições autorizadas a operarem com os recursos direcionados para o Microcrédito Produtivo Orientado 

(MPO) (Barone e Sader, 2008; MTE, 2018). Destaca-se que o PNMPO foi inspirado no sucesso do Crediamigo - 

em 10 anos captou um milhão de clientes - o Governo Federal relançou o PNMPO, em 2011, denominando-se 

atualmente como Crescer – Programa Nacional de Microcrédito, sendo uma das estratégias do Plano Brasil Sem 

Miséria para estimular a inclusão produtiva da população extremamente pobre. (BNB, 2018) 
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I - promoção de pesquisa de natureza científica, tecnológica, econômica e/ou social;  

II - assistência técnica e gerencial aos produtores rurais, à pequena e média empresa 

industrial e artesanal e às cooperativas de produtores;  

III - promoção de exportações e de investimentos;  

IV - promoção de estudos e projetos;  

V - atividades de capacitação de pessoal, nos campos de desenvolvimento econômico 

e da formação gerencial;  

VI - atividades culturais; e 

VII - atividades no âmbito da responsabilidade socioambiental corporativa. 

 

Integra a estrutura organizacional do Banco do Nordeste o Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste (ETENE), órgão técnico de estudos econômicos, autorizado 

a (art. 4°, do Estatuto Social):  

 

I - atribuir a instituições, órgãos ou técnicos especializados a execução parcial de 

estudos e pesquisas;  

II - celebrar convênios e termos de parceria para a realização de estudos, pesquisas e 

outras atividades de interesse mútuo, com entidades públicas e privadas; e 

III - cooperar com outros órgãos e entidades vinculados aos problemas da Região para 

a execução de projetos que contribuam para o seu desenvolvimento econômico, social e 

cultural. 

 

Para além dos citados instrumentos que o Banco do Nordeste tradicionalmente dispõe, 

há que se registrar que a legislação foi recentemente alterada para permitir o uso dos recursos 

do FNE para o financiamento estudantil. O Banco do Nordeste já iniciou a operacionalização 

do Programa de Financiamento Estudantil (Fies), destinando crédito a estudantes de ensino 

superior. Nesse sentido, há informações no link www.bnb.gov.br/fies.  

Há questionamentos sobre essa decisão, sob o argumento de que não faria sentido o 

FNE, voltado para financiar o setor produtivo, financiar a educação superior privada. No 

entanto, há a possibilidade de associar o FNE com a capacitação dos empreendedores no bojo 

das contratações tradicionais, permitindo que o conhecimento gerado dessa associação seja 

compartilhado com o setor produtivo, o que atende a finalidade constitucional do FNE. 

Por fim, importa consignar que o Banco do Nordeste possui uma unidade 

organizacional destinada a apoiar empreendimentos que buscam a inovação – o Hub Inovação 
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Nordeste (Hubine), voltado à inovação de produtos e serviços do Banco do Nordeste, bem 

como ao empreendedorismo dos seus clientes. A utilização de linhas de crédito voltadas para 

a concretização de ideias e para o desenvolvimento de startups constitui meio para fomentar a 

inovação na Região Nordeste. A inovação se insere na agenda do desenvolvimento. 

 

3.1.2.4 Treinamento de pessoal 

 

 Para além da capacidade de mobilizar recursos financeiros, a atuação do Banco do 

Nordeste depende da existência, em seus quadros, de competentes técnicos, motivo pelo qual 

faz parte da tradição da instituição a contínua promoção de treinamentos com a finalidade de 

bem capacitar seus empregados. 

 A importância de treinamentos para a qualificação de seus técnicos, a realização de 

pesquisas, o intercâmbio com instituições nacionais e internacionais e a assistência de 

técnicos estrangeiros foram importantes para a acumulação do know-how do Banco do 

Nordeste ao longo do tempo, consoante estudo de Agerson Tabosa Pinto (1977), para quem, 

inclusive, “a realização de pesquisas é uma das atividades que mais caracterizam, como tal, 

um banco de desenvolvimento” (1977, p. 125). 

 Nesse contexto, o Banco do Nordeste considera essencial o investimento em 

conhecimento. Assim é que, para o alcance de sua missão, procura contar com pessoas 

qualificadas, com alto desempenho, focadas em resultados, identificadas e comprometidas 

com a missão institucional. Nesse sentido, a gestão de pessoas do Banco do Nordeste tem 

firme compromisso em proporcionar aos seus empregados educação permanente. 

 Zelando por uma ambiência em que haja o desenvolvimento de competências 

alinhadas às estratégias da instituição, o Banco do Nordeste investe na promoção do caráter 

contínuo do desenvolvimento dos empregados, por meio da geração, compartilhamento e 

acumulação do conhecimento, permitindo a formação de “técnicos das mais variadas 

especialidades e níveis, capazes de introduzir novas modalidades de conduta nacional 

impessoal e institucional” (BARBOSA, 1979, p. 89). 

 Com efeito, conforme se verifica do Relatório de Gestão do exercício de 2017 (2018, 

on line), o Banco do Nordeste possui um Plano de Educação Corporativa, elaborado 

anualmente, contemplando ofertas de capacitação vinculadas às escolas de sua Universidade 

Corporativa.  

Referidas escolas têm a finalidade de prover soluções de aprendizagem nas diversas 

áreas da empresa, dispostas da seguinte maneira:  
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a) Escola de Gestão. 

 

Prevê o desenvolvimento de competências necessárias à consolidação do modelo de 

gestão do Banco do Nordeste (processos, práticas e ferramentas) e a formação de pessoas 

comprometidas com os valores e princípios da organização. 

 

b) Escola de Desenvolvimento Regional. 

 

Envolve o desenvolvimento de competências necessárias à geração e disseminação do 

conhecimento sobre a Região Nordeste, para dar suporte às ações e estratégias da 

organização. 

 

c) Escola de Negócios. 

 

Destaca o desenvolvimento das competências para o exercício das atividades-fim da 

instituição. 

 

d) Escola de Suporte Corporativo. 

 

Fomenta e desenvolve competências necessárias para o exercício efetivo das 

atividades de suporte corporativo à organização.  

 

e) Escola de Relações Institucionais. 

 

Tem como finalidade sustentar e reforçar a imagem da organização e as ações com os 

vários públicos com os quais o Banco do Nordeste mantém relacionamento. 

 Vê-se, dessa forma, que o Banco do Nordeste considera estratégica a gestão do 

conhecimento, esforçando-se na construção de um ambiente de conhecimento, propiciando 

retornos a partir de seus ativos humanos, desenvolvendo uma cultura que sinalize a 

importância da aprendizagem e do conhecimento. 
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3.1.2.5 Desenvolvimento sustentável 

 

Será tratada, também, neste capítulo, a atuação do Banco do Nordeste à luz do 

desenvolvimento sustentável, aspecto relacionado com a Agenda 2030, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, contendo os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), figurando o Brasil como signatário da respectiva 

resolução. Dentre os citados objetivos, a propósito, há o da redução das desigualdades. 

O Brasil adotou os objetivos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 

(ONU), em que há previsão de compromisso com a sustentabilidade. A sociedade tem a 

responsabilidade de promover trabalho decente e crescimento econômico, partindo para 

práticas sustentáveis, que requerem estrutura, administração, produção, impacto social e 

conservação ambiental. 

 O Banco do Nordeste possui uma Política de Responsabilidade Socioambiental 

(PRSA) desde o ano de 2015, em cumprimento à Resolução BACEN n° 4.327, de 25.04.2014 

e ao Normativo FEBRABAN SARB n° 14, de 28.08.2014. Referida Política orienta que o 

Banco do Nordeste atue social e ambientalmente de forma responsável, comprometido com os 

valores éticos e morais e com transparência no relacionamento com os públicos de interesse. 

As diretrizes dessa Política referem-se a temas relativos a Desenvolvimento Sustentável, 

Crédito, Risco Socioambiental, Produtos e Serviços, Responsabilidade Socioambiental, 

Pesquisa e Difusão, Partes Interessadas, Gestão Empresarial e Ação Institucional, Governança 

e Divulgação, conforme se verifica do Relatório de Gestão do exercício de 2017 (2018, on 

line). 

 Nas políticas ambientais, há o condicionamento da aprovação de financiamentos ao 

cumprimento da legislação ambiental vigente e à eventual inclusão de ações mitigadoras de 

impactos ambientais nos diversos projetos. Nos editais e minutas de contratos do Banco do 

Nordeste, há recomendação da adoção de critérios de sustentabilidade nas especificações dos 

bens a serem fornecidos, bem como a exigência de práticas sustentáveis dos contratados. 

Quando justificado e preservado o caráter competitivo dos certames, as licitações conduzidas 

pelo Banco do Nordeste seguem as diretrizes de sustentabilidade contidas no art. 4° do 

Decreto 7.746/2012, quais sejam:  

 

1) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;  

2) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

3) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;  
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4) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;  

5) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;  

6) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 

7) origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e 

obras. 

 

 Quanto aos contratos, para além de suas obrigações gerais, há a exigência de adoção 

de práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, com a finalidade de evitar ações 

danosas ao meio ambiente, de acordo com a legislação vigente, notadamente no que se refere 

aos crimes ambientais. Ademais, há a obrigação de o contratado orientar e capacitar os 

prestadores de serviços objetivando o aperfeiçoamento da execução desses serviços, 

incluindo-se no programa de capacitação a temática da responsabilidade socioambiental. 

 Nesse sentido é que, desde 2010, o Banco do Nordeste elabora seu Relatório de 

Sustentabilidade, com o intuito de compartilhar suas ações de responsabilidade 

socioambiental e suas práticas de governança corporativa com a sociedade, consoante vê 

verifica de seu Relatório de Gestão do exercício de 2017 (2018, on line). Assim, vê-se que o 

Banco do Nordeste está comprometido em atuar de forma sustentável. 

 

3.2 A visão do TCU sobre o desenvolvimento do Nordeste 

 

Por fim, analisar-se-ão o Acórdão 1827/2017 – TCU – Plenário e o Acórdão 

1271/2018 – TCU – Plenário. O primeiro acórdão contém relatório de fiscalização sobre o 

tema desenvolvimento, com ênfase no Nordeste, e o segundo acórdão objetiva avaliar a 

efetividade das ações do Banco do Nordeste nas políticas e no apoio a projetos contemplados 

com a aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 

 

3.2.1 Acórdão 1827/2017 – TCU – Plenário 

 

Destaca-se o “Relatório Sistêmico de Fiscalização do Tema Desenvolvimento, com 

recorte Nordeste (Fisc Nordeste)”, recentemente elaborado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), dando origem ao Acórdão 1827/2017 – TCU – Plenário. Referido relatório constitui-

se resultado de fiscalização sobre o tema desenvolvimento, com ênfase no Nordeste, 

propondo-se a oferecer ao Congresso Nacional, a suas Comissões e Casas Legislativas, aos 

diversos agentes que lidam com o tema – institucionais e da sociedade civil – uma avaliação 
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daquela Corte de Contas a respeito da temática desenvolvimentista da Região Nordeste 

brasileira. 

Demonstrou haver a necessidade de criação de um plano estratégico mais efetivo de 

combate às desigualdades regionais do País. Nesse sentido, o Governo Federal deixou de 

fazer o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), obrigatório desde 2007 

por força da Lei Complementar 125/2007, mas que não foi submetido ao Congresso Nacional. 

Evidenciou que programas, projetos, ações e metas para as políticas públicas para o 

desenvolvimento regional são importantes e que a ausência dessas medidas impacta 

significativamente o nível de desenvolvimento das regiões, com o comprometimento do 

estabelecimento e do monitoramento de uma estratégia consistente para a redução das 

desigualdades entre as regiões brasileiras. Percebeu-se uma atuação precária do Conselho 

Deliberativo da SUDENE (CONDEL), refletindo negativamente na articulação federativa em 

prol do desenvolvimento da Região Nordeste. Foi constatada uma baixa governança do 

desenvolvimento regional, com atraso nas entregas aos cidadãos, com a ausência de 

monitoramento dos resultados alcançados, bem como uma desarticulação das ações setoriais e 

dos entes federativos. 

Dentre as conclusões, merece realce a abordagem dedicada à governança em prol do 

desenvolvimento do Nordeste, com a constatação de que os recursos destinados à Região 

Nordeste promoveram discreta mudança de realidade nos níveis de desenvolvimento 

alcançados, com baixa influência na redução das desigualdades regionais, existindo baixa 

articulação e sinergia das políticas públicas federais com as promovidas pelos Estados e 

Municípios, cuja dependência em relação aos recursos federais é significativa. Ademais, 

referido estudo aponta que as áreas de infraestrutura, inovação, educação profissionalizante e 

segurança hídrica no semiárido possuem estreita relação com desafios a serem enfrentados 

para o alcance de patamares mais elevados de desenvolvimento na Região Nordeste, caminho 

necessário para o alcance das metas referentes aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da ONU. 

 

3.2.2 Acórdão 1271/2018 – TCU – Plenário 

 

 O Acórdão 1271/2018 – TCU – Plenário partiu do objetivo de avaliar a efetividade das 

ações do Banco do Nordeste nas políticas e no apoio a projetos contemplados com a aplicação 

dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), assim como a 
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sustentabilidade das políticas e financiamento da instituição no desenvolvimento da Região 

Nordeste. 

 Referido Acórdão já fora prolatado levando em consideração o cenário apresentado 

pelo “Relatório Sistêmico de Fiscalização do Tema Desenvolvimento, com recorte Nordeste 

(Fisc Nordeste)”, referente ao Acórdão 1827/2017 – TCU – Plenário, anteriormente abordado, 

no sentido de que há baixa articulação e sinergia das políticas públicas que tratam do 

desenvolvimento da região. Ademais, inexistia auditoria sobre o FNE, principal funding do 

Banco do Nordeste, enquanto instrumento da política de desenvolvimento para a Região 

Nordeste. 

 De acordo com a Lei 7.827/89, a avaliação dos resultados dos financiamentos 

concedidos com recursos do FNE é atividade de responsabilidade do Conselho Deliberativo 

da SUDENE. Ao Banco do Nordeste, cabe a elaboração de relatório circunstanciado sobre as 

atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com a aplicação dos recursos do FNE. 

Ocorre que, consoante constatado pelo TCU, a SUDENE se limita a analisar as informações 

fornecidas pelo Banco do Nordeste, descuidando-se de realizar avaliações de impacto 

próprias, deixando essa atividade a cargo do próprio Banco do Nordeste, que acaba por 

desempenhar um papel predominante de formulador da política pública regional em relação 

ao FNE, ficando as demais entidades responsáveis por essa atividade – Ministério da 

Integração Nacional e Conselho Deliberativo da SUDENE – em segundo plano. 

Esse protagonismo do Banco do Nordeste, decorrente, também, como visto, da 

ausência do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, apontado no “Relatório 

Sistêmico de Fiscalização do Tema Desenvolvimento, com recorte Nordeste (Fisc Nordeste)”, 

levou ao fenômeno denominado “insulamento burocrático”, na medida em que o Banco do 

Nordeste acabou por preencher um vazio no estabelecimento de diretrizes na formulação de 

políticas públicas em prol do desenvolvimento da Região Nordeste, notadamente com os 

recursos do FNE. 

Ademais, restou demonstrado que praticamente inexistem avaliações de impacto e 

eficiência das ações levadas a efeito com recursos do FNE, porquanto predominam 

indicadores contábeis e financeiros retratando a execução do FNE. Em consequência, há a 

necessidade, com o fim de aferir o retorno social da aplicação dos recursos do FNE, de 

desenvolvimento de avaliação do efetivo efeito do FNE, que demonstre o real benefício 

provocado por suas aplicações. 

A persistência dos problemas da Região Nordeste mostra que as soluções para tanto 

requerem um planejamento nacional, que escapam à alçada de uma única instituição ou esfera 
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de governo, interessando, ao contrário, a quase todos os setores da administração. 

(BARBOSA, 1979). 

O planejamento para o efetivo desenvolvimento da Região Nordeste impõe, dessa 

forma, uma maior articulação entre as diferentes instituições que atuam na Região, na medida 

em que soluções isoladas tendem a produzir pequenos resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Conhece-se a ti mesmo.” 

(Sócrates) 

 

Com o advento da Modernidade e da Era Industrial, pesquisas sobre desenvolvimento, 

que analisam as circunstâncias apropriadas para favorecer o bem-estar humano em conjunto 

com o progresso, estão atravessando certa crise. A noção de desenvolvimento, sua origem e 

fundamentos são debatidos a fim de explicar os problemas na sociedade atual no que se refere 

ao bem-estar da população (SATRÚSTEGUI, 2013). 

O século XX foi marcado pelo reconhecimento dos diretos humanos, mas também por 

extremos sociais, como a pobreza. Todavia, segundo Harari, morre-se hoje muito mais de 

obesidade do que de fome: em 2010, fome e subnutrição mataram cerca de um milhão de 

pessoas, enquanto a obesidade matou três milhões (2016). Logo, o desenvolvimento deve ser 

considerado em seus aspectos pluridimensionais, observando que o crescimento econômico 

não pode mais buscar o crescimento pelo crescimento, mas se vincular a um objetivo social 

(SACHS, 1998). Estabeleceu-se, pois, o entendimento de progresso como capacidade de 

satisfazer as necessidades humanas por via de inovações e do aumento da população, com a 

universalização do progresso, em razão do comércio e do desenvolvimento do mercado. 

Com o estabelecimento de um regime democrático e participativo, também, desde o 

século XX, como modelo preeminente de organização pública, os conceitos de direitos 

humanos e liberdade política na atualidade são parte retórica prevalecente. Como 

consequência, enseja mudanças notáveis transpondo a esfera econômica. Vive-se, contudo, 

em “[...] um mundo de privações, destituições e opressão extraordinárias” como: a 

persistência da pobreza e de necessidades primárias não atendidas como: saúde, educação e 

direitos civis para determinadas parcelas da sociedade (SEN, 2010, p. 10). 

De fato, no sistema capitalista, o rendimento do capital não significa crescimento de 

renda e de produção, necessariamente. Piketty (2014), em sua obra O capital no século XXI, 

enaltece a ideia de que a prestação de serviços públicos, o regular exercício do poder de 

polícia e a intervenção no domínio econômico constituem a preocupação maior da atividade 

financeira do Estado, com vistas à realização do bem comum, permitindo que as pessoas se 

desenvolvam em sua plenitude. O estudo da atividade extrafiscal do Ser Estatal é de elevada 

importância para o alcance do pleno desenvolvimento social. 
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O Estado Social e Democrático de Direito não pode negligenciar de suas funções 

básicas (BONAVIDES, 2004), bem como não há que descuidar dos avanços de produção e 

gestão empresarial. Havendo uma atuação eficiente do Estado, gastos e investimentos sociais 

podem contribuir significativamente para o crescimento e o desenvolvimento (SEN, 2010). 

A questão acerca do papel do Estado, em relação à esfera econômica - se deve ou não 

intervir - foi deslocada, já que o grande questionamento é saber de que modo deve intervir 

(EVANS, 2004). Visões opcionais, como a de Sen, as quais enfatizam a necessidade de rever 

a relação entre fins e meios, em busca de um bem-estar, tais como padrão de vida ou bem-

estar subjetivo, têm ganhado cada vez mais relevância. Esta nova agenda circula tanto no 

meio acadêmico, como em instituições responsáveis pela elaboração e implantação de 

políticas públicas que afetam diretamente a vida das pessoas. Efetivamente, o bem-estar 

humano não poderia mais ser visto apenas como consequência do desenvolvimento do 

Estado, sendo inadequados os indicadores até então utilizados para aferi-lo (SATRÚSTEGUI, 

2013). 

No contexto dos países em desenvolvimento, a necessidade de iniciativas da política 

pública na criação de oportunidades sociais apresenta significativa importância. Amartya Sen 

(2010) destaca que o mundo atual nega liberdades fundamentais a um grande número de 

pessoas e, para que se alcance o desenvolvimento, é necessário remover as principais fontes 

de privação de liberdade, a saber: a pobreza e a tirania, a carência de oportunidades 

econômicas e destruição social sistemática, a negligência dos serviços públicos, a intolerância 

e interferência excessiva de Estados repressivos. 

 Há uma primazia da abordagem institucionalista contemporânea do desenvolvimento. 

A agenda do desenvolvimento está retornando e a análise das instituições insere-se nesse 

contexto. 

A variedade de instituições sociais (ligadas à operação de mercados, a administrações, 

a ambientes políticos e à comunidade em geral) contribui para o desenvolvimento por meio de 

seus efeitos sobre o aumento e a sustentação das liberdades individuais. Assim, a análise 

acerca de desenvolvimento necessita de uma compreensão integrada dos papéis inerentes aos 

variados entes institucionais e como estes interagem. 

Houve a crítica de que a burocracia das instituições públicas impedia o 

desenvolvimento do País, sendo esse o sentimento que mais reforçou a ideia de reforma do 

Estado no período pós-moderno. Em face dessas transformações, o País, suas instituições e 

governo foram instados a experimentar uma alternativa de gestão que se mostrasse mais 

comprometida com a sociedade. 
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A busca por mudança no âmbito social pressupõe a satisfação de atributos técnicos, 

aspecto sobre o qual se insere a importância da governança como um processo de 

acompanhamento, avaliação e controle da gestão pública. A legislação nacional evoluiu nesse 

sentido, com regulamentações e apresentação de práticas sobre governança corporativa e 

consequente ampliação da transparência. 

Sob esta compreensão, torna-se necessário tratar do desenvolvimento regional como 

um resultado aplicado a necessidades sociais mediante a participação e a cooperação de todos 

os agentes envolvidos. Essa integração propicia uma expansão da cidadania com vistas a 

reduzir a exclusão social e possibilita a constituição de novos projetos públicos voltados para 

o progresso humano e para o desenvolvimento. 

Nessa perspectiva do desenvolvimento, merece destaque a atuação do Banco do 

Nordeste enquanto instituição de desenvolvimento regional, na medida em que esta contribui 

com o desenvolvimento da Região Nordeste. 

Por mais de seis décadas buscou-se a criação de uma visão de conjunto do Nordeste, 

com a implantação de órgãos federais, a exemplo da SUDENE, do Banco do Nordeste e do 

DNOCS, com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais. Referidas entidades, a partir 

do final da década de 1990, foram esvaziadas, com exceção do Banco do Nordeste. Tal 

situação explica, em certa medida, a ausência de uma coordenação regional para a as políticas 

públicas de desenvolvimento da Região Nordeste. 

O Banco do Nordeste cumpre sua missão maior como agente catalisador e indutor do 

desenvolvimento sustentável do Nordeste. Não se trata de um mero banco comercial, 

preocupado apenas com o retorno financeiro, com o spread bancário. É, antes de tudo, um 

Banco de Desenvolvimento, com função assistencialista. É o mais importante instrumento de 

execução da política creditícia do Governo Federal para a Região Nordeste. 

 O Banco do Nordeste, notadamente como gestor do FNE, como visto, tem 

participação marcante na redução das desigualdades sociais e regionais, que além de 

configurar importante princípio da ordem econômica e financeira constitucional (inciso VII, 

do art. 170, da CF), constitui um dos mais nobres objetivos da República Federativa do Brasil 

(inciso III, do art. 3°, da CF). 

Para além do FNE, o Banco do Nordeste possui outros instrumentos voltados ao 

desenvolvimento da Região Nordeste, merecendo destaque sua atuação com microcrédito, 

como um meio para mitigar pobreza, ao permitir que os grupos mais carentes tenham acesso a 

serviços de fomento. Ademais, o Banco do Nordeste pratica ações voltadas à educação, à 
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pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento sustentável, primando pela capacitação de seus 

empregados. 

Para o cumprimento de sua missão, o Banco do Nordeste dotou-se de uma estrutura de 

governança corporativa, sob a orientação de sua superior administração e dos órgãos 

supervisores, baseada em princípios e boas práticas de governança corporativa. O Banco do 

Nordeste consegue dar lucro de forma sustentável, beneficiando a sociedade e o meio-

ambiente. 

Se o Banco do Nordeste era necessário na década de 1950, hoje é ainda mais por causa 

da situação fiscal do País, em que há a redução dos repasses federais aos municípios. Neste 

sentido, cumprindo o seu papel desenvolvimentista, o Banco do Nordeste vem contribuindo 

para a recuperação econômica brasileira e nordestina, em particular. 

 De suma importância, pois, que se atente para esses fatos, notadamente no que diz 

respeito ao caráter desenvolvimentista do Banco do Nordeste e à peculiaridade dos créditos 

em geral por ele concedidos, como imprescindível instrumento de concretização das políticas 

públicas do Governo Federal para a Região Nordeste, em especial para a região do semiárido 

do País. 

 Como contribuição, sugere-se ao Banco do Nordeste:  

 

a) discutir o alcance social do FNE na região Nordeste e as formas de aperfeiçoá-lo, 

dialogando com a política nacional de desenvolvimento, de modo a aprimorar suas avaliações 

de eficiência das ações levadas a efeito, aferindo o retorno social das respectivas aplicações, 

em sintonia com o disposto no Acórdão 1271/2018 – TCU – Plenário; 

b) aprimorar o seu Plano de Educação Corporativa, acrescentando às suas Escolas 

estudos sobre Direito e Desenvolvimento, para a elas, notadamente a de Desenvolvimento 

Regional, possibilitar maior suporte jurídico; e 

c) utilizar sua estrutura de governança para contribuir com a integração das demais 

instituições que lidam com o desenvolvimento da Região Nordeste, contribuindo para o 

planejamento nacional reclamado no Acórdão 1827/2017 – TCU – Plenário. 

 

Por fim, registra-se haver a necessidade de publicação mais sistêmica acerca do 

desenvolvimento, destacando os desafios e os riscos na senda de desenvolvimento regional e 

propiciando oportunidades na criação de mecanismos de bem avaliá-lo. Além disso, 

evidencia-se uma grande lacuna na produção científica sobre o papel dos bancos públicos. 

Acredita-se que referidos aspectos podem ser objeto de futuras pesquisas. 
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Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a melhor compreensão do papel do 

Banco do Nordeste, especialmente em razão das discussões que sempre existiram quanto à 

função de banco oficial no Brasil, respondendo-se afirmativamente à clássica indagação sobre 

a necessidade da manutenção de tão nobre instituição. 
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