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RESUMO 

AMARAL, Raquel Dantas do. O Financiamento Multilateral do Desenvolvimento: O Estado 

brasileiro e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento no planejamento territorial - o caso do 

Ceará. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, 2018.  

A foco desta tese acontece sobre o processo de concepção e de implementação de um projeto 

com financiamento multilateral, sendo realizada uma análise das relações sociais e políticas 

entre os Governos Brasileiros e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs). O objetivo 

principal é compreender o arranjo institucional dos BMDs e do Estado Brasileiro e suas 

implicações no processo de planejamento territorial, a partir do caso do Estado do Ceará. A 

pesquisa teórica passa primeiramente pela análise da evolução do conceito de desenvolvimento, 

destacando as interpretações dadas pelas instituições globais de poder, iluminando o 

fundamental papel dos BMDs na construção e na disseminação de uma compreensão global de 

desenvolvimento. É discutido também o entrelaçamento dos BMDs com as políticas de 

desenvolvimento do Brasil desde meados do século XX até a primeira década do século XXI. Para 

a pesquisa empírica foram escolhidos três projetos de desenvolvimento territorial ainda em fase 

de implementação pelo Governo do Ceará, financiados individualmente pelos Banco Mundial, 

Banco Interamericano (BID), Corporação Andina de Fomento (CAF). A análise desses projetos 

reforçou o argumento de que a década de 1990 foi uma década de alinhamento entre os 

governos brasileiros e os BMDs, o que, no caso particular do Estado do Ceará, deu-se 

harmoniosamente, a partir do “Governo das Mudanças” (1987-2006), com o início da 

sistematização do planejamento territorial no Ceará. Os BMDs, além de financiadores, foram 

responsáveis por grande parte da metodologia de planejamento aplicada hoje no Estado do 

Ceará. A compreensão do papel que o Brasil representa para as instituições financeiras 

multilaterais foi fundamental para a reflexão sobre a mudança de relacionamento entre o Estado 

Brasileiro e os Bancos Multilaterais no início do século XXI, iluminando que não somente os 

BMDs são importantes para o Brasil, como também o Brasil transformou-se em um importante 

“player” na arquitetura do financiamento multilateral. Isso ocorre tanto pelo seu peso financeiro, 

como também por se configurar um grande território de geração e exportação de best practices. 

As entrevistas com funcionários dos bancos e com servidores públicos do Governo do Estado 

conformaram o método fundamental desta tese. Outros caminhos consistiram na análise de 

dados primários fornecidos pelas Unidades de Gerenciamento de Projeto e adquiridos nos sites 

dos bancos. 

Palavras-chave: Financiamento Multilateral do Desenvolvimento. Banco Multilateral de 

Desenvolvimento. Planejamento Territorial. Governo do Ceará. Conceito de Desenvolvimento. 



  

 

 
 

 

 

ABSTRACT 

AMARAL, Raquel Dantas do. The Multilateral Development Finance: the Brazilian state and 

the Multilateral Development Banks in the spatial planning – case of Ceara. Thesis (PhD in 

Architecture and Urbanism). School of Architecture and Urbanism, University of Sao Paulo, 

2018.  

The focus of this thesis is on the process of planning and of implementation of a project with 

multilateral financing, analyzing social and political relations between Brazilian governments 

and the Multilateral Development Banks (MDBs). The main objective is to understand the 

institutional arrangement of the MDBs and the Brazilian State and its implications in the spatial 

planning process, from the case of the State of Ceara. Firstly, the theoretical research approaches 

the evolution of the concept of development, highlighting the interpretations given by global 

institutions of power, shedding light on the fundamental role of the MDBs in the construction 

and the dissemination of a global understanding of development. The interweaving of the MDBs 

with Brazil's development policies is also discussed, from the mid-twentieth century to the first 

decade of twenty-first century. For the empirical research, three spatial development projects, 

still under implementation by Government of Ceara, were selected, which are individually 

financed by the World Bank, the Inter-American Development Bank (IDB) and the Andean 

Development Corporation (CAF). The analysis of these projects reinforced the argument that the 

1990s were a decade of alignment between the Brazilian governments and the MDBs.  In the 

particular case of the State of Ceara, it has harmoniously occurred, from the "Government of 

Changes" (1987-2006), with the start of the systematization of the spatial planning. The MDBs, 

as well as financiers, were responsible for much of the planning methodology applied today in 

the State of Ceara. The understanding of the role that Brazil represents for the multilateral 

financial institutions was fundamental for the reflection on the change of relationship between 

the Brazilian State and the Multilateral Banks in the early 21st century, enlightening that not 

only the MDBs are important for Brazil, but also because Brazil has become an important player 

in the architecture of multilateral financing. This is due both to its financial influence and to 

consist in a great territory for the generation and export of best practices. Interviews with bank 

employees and public servants of Ceara are the fundamental method of this thesis. Other paths 

are the analysis of primary data provided by the project management units and on banks' 

websites. 

Keywords: Multilateral Development Finance. Multilateral Development Bank. Spatial Planning. 

State of Ceara. Concept of Development.  
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INTRODUÇÃO  

Prólogo 

Este trabalho é, sobretudo, fruto de minhas inquietações enquanto arquiteta e urbanista 

servidora pública, ou seja, inquietações surgidas na prática, que por meio de uma articulação 

com o debate teórico busquei compreender. Dessa forma, esta tese é um produto das 

descobertas de uma mulher que se encontra entre a práxis acadêmica e estatal.   

Durante quase três anos trabalhei na Secretaria das Cidades do Governo do Estado do Ceará 

desenvolvendo um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

que não por acaso foi um dos projetos abordados na tese, o Projeto Cidades do Ceará II. Meu 

papel no projeto era, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, traçar ações capazes de 

alavancar duas regiões do interior do Ceará, de forma a fixar sua população e até mesmo a atrair 

pessoas de outras regiões, a fim de desconcentrar demograficamente a Região Metropolitana de 

Fortaleza.  Era a primeira vez em que realmente eu estava trabalhando como planejadora 

(2008). Eu havia acabado de voltar de uma temporada de quase dois anos em Berlim, onde eu 

tinha sido treinada para dar soluções mágicas para problemas complexos. A excitação era 

grande. 

O início do meu contato com instituições internacionais de desenvolvimento ocorreu em Berlim, 

2006. O meu mestrado, que se chama Urban Management Studies (somente mais tarde 

compreendi o peso desse “management” em vez de “planning”), durante 18 meses, compartilhou 

soluções aplicadas no mundo inteiro por governos locais, que quase sempre eram apoiados por 

instituições de atuação internacional. As soluções eram bem interessantes, e, por mais que 

fossem aplicadas em contextos completamente diversos, pareciam não requerer grandes 

adaptações. À época, com 25 anos, eu não tinha muita criticidade para enxergar o que realmente 

acontecia.  

Tais “best practices” circulam o mundo por vários canais, e o meu mestrado foi um deles. Além 

dessas soluções prontas, o maior legado do curso foi o treinamento que recebemos para 

metodologia de planejamento e de execução de projetos, disseminada pelo parceiro principal do 

curso, a empresa alemã GIZ1 , de atuação internacional. Dentre os mestres que saíram da fornada 

do Urban Management Studies, algumas pessoas foram atuar para cliente privados, outros 

continuaram na área acadêmica, outros viraram consultores em projetos públicos e alguns, 

                                                             
1 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit é uma sociedade comercial com fins limitados que atua com 
parceira estreita com o governo alemão. Anteriormente a GIZ se chamava GTZ – Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit.  
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“policy-makers” com grande influência no seu país. Dessa forma, as “best practices” tiveram êxito 

em seguir seu fluxo.  

De volta ao Ceará, e ao projeto com o BID, na medida em que fui me envolvendo com as 

inúmeras missões de seus funcionários e de consultores internacionais em busca de saídas para 

o meu pobre Ceará a fim de serem materializadas com a implementação do Projeto Cidades do 

Ceará II, essa situação passou a me intrigar, e meu olhar foi se modificando. Impressionava-me a 

fácil aceitação de grande parte dos servidores de ideias pré-estabelecidas – fossem vindas dos 

Bancos, fossem vindas de altos escalões do Estado – pelo pouco entendimento de planejamento, 

de economia política, de território, de sociedade. Nesse cenário, as ideias de fora viriam a ser 

absorvidas pelos servidores com facilidade, pouco era argumentado em face tanto às propostas 

do grupo do BID, como às demandas políticas. A equipe era jovem e debutante em projetos do 

tipo. 

Diante dessa inquietação, a partir desta época, 2009-2010, decidi por desenvolver uma pesquisa 

de doutorado com o objetivo de compreender o poder das instituições internacionais. Assim, 

pavimentei o caminho que me possibilitou iniciar esse projeto de vida em 2014. Desde então, 

procurei treinar meus olhos e meus ouvidos para perceberem nos detalhes a influência 

ideológica das instituições internacionais de poder e para desvendar como as ideias mainstream 

são disseminadas pelo mundo.   

Acredito que o diálogo entre meu conhecimento empírico, de dentro do Estado (como diz 

Lojkine) e a base teórica densa proporcionada pelos meus quatro anos de doutoramento 

proporcionou a construção de uma análise peculiar sobre o tema, colaborando para o 

entendimento do arranjo entre os Governos Brasileiros e os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento. Não posso deixar de mencionar também, que, se por um lado busquei realizar 

uma “análise de dentro”, por outro, com a oportunidade de realização de doutorado sanduiche 

nos Estados Unidos, pude distanciar-me da minha realidade e trocar conhecimento com outros 

pesquisadores, favorecendo uma análise complementar “de fora”, contribuindo para o 

iluminamento de pormenores que estavam obscurecidos. 
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Problematização 

No Ceará, e no Nordeste, as transformações econômicas, usualmente referidas como de 

desenvolvimento industrial brasileiro, ocorreriam mais tarde que no Sul e no Sudeste. Se em 

1956 dar-se-ia a concretização da mudança da estrutura produtiva brasileira, quando finalmente 

a participação da indústria superaria a participação da agricultura na renda interna do país, 

apenas em meados da década de 1970 ocorreria esse ponto de inflexão na economia cearense 

(TEIXEIRA, 1999).2 

A passagem para uma economia urbana aconteceria gradualmente no Nordeste com o apoio da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB). Nesta época, também iniciar-se-iam as primeiras grandes mudanças no ordenamento 

espacial da produção cearense. Durante o Governo do “coronel” Virgílio Távora (1963-66), 

grandes rodovias seriam implementadas, e a energia da Hidroelétrica de Paulo Afonso chegaria 

para dar suporte à produção.3 

Apesar de grandes mudanças na economia do Ceará já estarem em curso desde a época do 

Governador Virgílio Távora, seria necessário ainda a modernização da máquina estatal a fim de 

dar continuidade ao novo tipo de desenvolvimento que surgia nesse estado pobre. Foi em 

relação ao paradigma de gestão pública que o novo grupo de empresários que ascendia ao poder 

em 1987, tendo como representante o empresário Tasso Jereissati, realmente representou uma 

ruptura. A forma de governar do autointitulado “Governo das Mudanças” 4, encomendada pelo 

setor privado, tomava o lugar da maneira conservadora, clientelista e desorganizada de tratar a 

coisa pública da “Era dos Coronéis”5 (GONDIM, 1995; TEIXEIRA, 1999). 

Na prática, o modelo político-econômico do Governo das Mudanças é de difícil enquadramento, 

por ter ao mesmo tempo preceitos desenvolvimentistas (relevância do planejamento estatal, 

investimentos públicos em infraestrutura produtiva) e neoliberais (abertura econômica para 

investimentos internacionais, privatização de serviços básicos como energia, 

                                                             
2 Atualmente, a composição do PIB do Ceará em 2014 foi a seguinte: Serviços com 75,6%; Indústrias com 19,2%; 
Agricultura com 5,2%, de acordo com o IPECE. 

3 No Ceará apenas na década de 1980 a população urbana (2.810.351 hab.) superaria a rural (2.477.902 hab.), 
segundo Censo de 1980.   

4 Os estudiosos do Ceará denominam de “Governo das Mudanças” um período de 20 anos onde o PSDB (partido que 
foi fundado em 1990) comandou a gestão do Estado do Ceará. O período inicia-se em 1987 e finda em 2006. As 
gestões foram as seguintes: Tasso Jereissati (1987-1990); Ciro Gomes (1991-1994); Tasso Jereissati (1995-1998); 
Tasso Jereissati (1999-2002); Lúcio Alcântara (2003-2006). Apesar de em 2007 ter subido ao poder um partido, em 
teoria, de centro esquerda, PROS, com Cid Gomes (irmão de Ciro Gomes), verifica-se muito mais continuidades do que 
rupturas com o Governo das Mudanças. Esse tema será explorado no Capítulo 4. 

5 Ao longo da ditadura militar, configurou-se no Estado do Ceará o que a literatura cearense chama de “Era dos 
Coronéis”, período em que três militares indicados pelo grupo militar no poder durante a ditadura alternaram o poder 
no governo: César Cals (1971-75), Adauto Bezerra (1975-1978) e Virgílio Távora (1979-82) 
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telecomunicações).6 De toda forma, ele foi capaz de sanear as contas do Estado e retomar sua 

capacidade de investimento, tornando-se um modelo de gestão para o Brasil. 

No discurso, os Planos de Governo apresentariam a ousada meta de eliminação da pobreza do 

estado e a redução das desigualdades socioeconômicas, por meio não somente de investimentos 

para alavancar a economia, como também por meio de investimentos em setores sociais. Essa 

meta ficou apenas nesses documentos oficiais. Os índices socioeconômicos básicos melhoraram 

em 20 anos, mas a pobreza ainda persiste em alto grau.  

De acordo com o Censo de 2010, o Estado do Ceará possui 55% de sua população na faixa da 

pobreza (vulneráveis a pobreza, pobres e extremamente pobres). A comparar com o Censo de 

1991, que apontava 83% para a soma das mesmas faixas de renda, denota-se que houve avanços 

socioeconômicos, porém muito aquém do prometido. Vale ressaltar que grande parte do alívio 

da pobreza se deu por incentivos federais via Programa Bolsa Família e não por políticas do 

Governo do Estado do Ceará. 

O Ceará foi a primeira unidade da federação brasileira a fazer a Reforma do Estado, passando 

logicamente por um ajuste macroeconômico. Essa ampla reforma possibilitou a liberação de uma 

poupança pública, permitindo a retomada dos investimentos e a atração de parcerias de 

instituições multilaterais internacionais. O Governo do Ceará conseguiu estancar as 

transmissões de déficits ao Tesouro Nacional e recuperou sua confiança junto à sociedade 

cearense e à comunidade financeira.  

O início do saneamento das finanças do Governo do Estado do Ceará, em 1987, coincidiu com a 

aproximação deste com os Bancos Multilaterais. O Governo do Estado do Ceará estava 

implantando exatamente o que o FMI e o Banco Mundial começariam a “propor” em 1989 – as 

medidas recomendadas pelo chamado Consenso de Washington - para gerir a dívida dos 

governos. Inusitadamente, no Ceará, essas recomendações foram aplicadas de forma mais 

harmônica do que viria a acontecer no restante da América Latina. Era o começo de um 

relacionamento longo e estreito que perdura até hoje. 

O Ceará, um estado com mais da metade da sua população entre vulneráveis a pobreza, pobres e 

extremamente pobres (Censo de 2010), 16º estado no ranking nacional do PIB, é o terceiro 

maior mutuário do Brasil em crédito externo, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro (dados de 2015 

da SAIN/MPOG). Esses dados conectados numa mesma frase indicam que há algo fora do lugar, 

que valeria a pena ser desvelado. Como um estado pobre consegue tomar tanto empréstimo 

                                                             
6 No dissenso entre rotular as políticas desse período em desenvolvimentismo e neoliberalismo, alguns autores 
(Rejane Carvalho, Linda Gondim) chamam esse modelo de desenvolvimento de tassismo. 
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internacional? Como esses financiamentos compõem a política de desenvolvimento do Estado do 

Ceará? Qual é o modelo de desenvolvimento que vem sendo implementado pelo Governo do 

Estado do Ceará desde o Governo das Mudanças? 

As instituições Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial e Corporação 

Andina de Fomento (CAF), em ordem decrescente, são as que mais emprestam atualmente para 

o Governo do Estado. A perenidade dos financiamentos via Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento ao Governo do Estado do Ceará indica uma modelo de desenvolvimento que 

tem dado certo sob a perspectiva de ambos.  

O trabalho objetiva compreender o arranjo institucional dos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento e do Estado Brasileiro e suas implicações no processo de planejamento, a 

partir do caso do Estado do Ceará. 

 

Apresentação e Metodologia 

A estruturação da tese partiu do princípio que a análise do relacionamento entre as duas 

grandes categorias, o Estado Brasileiro e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, teria 

como objetos centrais o “financiamento multilateral para o desenvolvimento” e a natureza 

das interferências que o referido mecanismo imprime ao planejamento territorial do Estado do 

Ceará. Isso posto, a questão não poderia ser abordada linearmente em termos cronológicos. 

Escolheu-se, dessa forma, recortes temporais diferenciados a depender do tema do capítulo e do 

seu recorte territorial (internacional, nacional ou estadual). A tese será apresentada em quatro 

capítulos dispostos conforme explanado a seguir.   

Primeiramente, fez-se relevante explorar a gênese do conceito de desenvolvimento, fazendo-se 

como objeto do Capítulo 1, “A CONSTRUÇÃO DE UM CONSENSO: a manutenção de hegemonia 

por meio do financiamento do desenvolvimento”. Este capítulo tem a finalidade de analisar a 

evolução do conceito de desenvolvimento, destacando as interpretações dadas pelas instituições 

globais de poder, iluminando o fundamental papel desses agentes - mais especificamente os 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - na construção e na disseminação de uma 

compreensão global de desenvolvimento. O capítulo também proporcionará a aproximação com 

os Bancos Multilaterais, explicitando sua natureza, sua estrutura e seu modo de funcionamento, 

com foco nos três maiores BMDs que mantém relação com o Brasil: Banco Mundial, Banco 

Interamericano (BID), Corporação Andina de Fomento (CAF).  
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Compreendido quem são os BMDs e a que eles vieram, os Capítulos 2 e 3 abordarão a outra 

categoria cardial deste trabalho, o Estado, lato sensu, e o Estado Brasileiro. O Capítulo 2, “O 

ESTADO NO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA”, visa à compreensão da categoria Estado no 

modo capitalista de produção e como ela se comporta frente a uma de suas funções precípuas 

que é o planejamento, atualmente absorto por uma agenda neoliberal que encontrou caminho 

aberto em quase todas as sociedades. 

O Capítulo 3, “O ESTADO BRASILEIRO E OS BANCOS MULTILATERAIS DE 

DESENVOLVIMENTO”, resgatará o discurso e a prática de como o Estado Brasileiro se 

comportou frente ao tema do desenvolvimento a partir de meados do século XX (época em que os 

BMDs foram criados) até a primeira década do século XXI, passando por uma fase 

desenvolvimentista, sendo capturado, a seguir, pelo projeto neoliberal. Será discutindo também 

o entrelaçamento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento com as políticas de 

desenvolvimento do Brasil ao longo desse recorte temporal. 

O último capítulo, o Capítulo 4, “O FINANCIAMENTO MULTILATERAL DO DESENVOLVIMENTO 

NO CEARÁ”, trará à luz a manifestação concreta do objeto da tese “o financiamento multilateral 

para o desenvolvimento”, por meio da análise de três projetos financiados com recursos 

multilaterais (um de cada banco especificado), tendo todos como mutuário o Governo do Estado 

do Ceará. A partir desses projetos será possível observar com mais profundidade o 

relacionamento entre as duas instituições fundamentais - Estado Brasileiro e BMDs-, 

decodificando as relações sociais em torno da concepção e da implementação de um projeto 

desse tipo, interpretando como esse arranjo influencia o planejamento territorial do Ceará.  

Durante a elaboração do projeto de pesquisa para seleção do doutorado, identificou-se uma 

frente de trabalho investigativo considerável a respeito do BID e, sobretudo, do Banco Mundial. 

Trabalhos estes que já abrangiam políticas territoriais, ainda que com enfoques diferentes desta 

tese. No geral, o enfoque de pesquisadores da área de planejamento territorial recai sobre o 

estudo de impactos socioterritoriais de projetos com financiamento multilateral, ou seja, a o foco 

da pesquisa se coloca sobre uma análise ex-post dos projetos.  

No caso desta tese, a relevância da pesquisa acontece sobre o processo de planejamento e a 

implementação de um projeto com financiamento multilateral, analisando as relações 

sociais e políticas (acordos, negociações, conversas, decisões) especificamente entre o Governo 

do Estado do Ceará e os BMDs. 

Na intenção de avançar na compreensão da arquitetura do financiamento multilateral do 

desenvolvimento no Brasil, decidiu-se que, além de abordar os dois maiores bancos 
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emprestadores para o Brasil e para o Ceará, seria relevante acrescentar estudos sobre o terceiro 

maior banco multilateral atuante no país, a CAF, uma vez que foram encontrados apenas estudos 

econômico-financeiros sobre a Corporação.  

A partir disso, para a pesquisa empírica foram escolhidos três projetos de desenvolvimento 

territorial ainda em fase de implementação pelo Governo do Ceará, financiados por cada um dos 

três BMDs. A ênfase dada ao processo de planejamento encontraria mais subsídios para 

pesquisa, se a Unidade Gerenciadora de Projeto (UGP) ainda estivesse ativa. Assim, os projetos 

escolhidos foram os seguintes: Projeto Cidades do Ceará I (Cariri), financiado pelo BIRD/Banco 

Mundial, órgão executor Secretaria das Cidades; Projeto Cidades do Ceará II (Vales do 

Jaguaribe e do Acaraú), financiado pelo BID, órgão executor Secretaria das Cidades; Programa 

de Valorização Turística do Litoral Oeste - PROINFTUR, financiado pela CAF, órgão executor 

Secretaria de Turismo. 7 

As entrevistas com funcionários dos bancos multilaterais, com a UGP dos três projetos e com 

outros servidores públicos do Governo do Estado com conexão com esses projetos conformaram 

o método fundamental desta tese. Outros caminhos consistiram na análise de dados primários 

fornecidos pelas UGPs e adquiridos nos sites dos bancos.  

O procedimento escolhido para as entrevistas foi o “não estruturado”, a fim de preservar a 

percepção natural dos entrevistados sobre o papel das instituições por eles representados, sem 

induções por parte do entrevistador.  Dessa maneira, apenas a introdução da entrevista foi a 

mesma para todos dentro do mesmo grupo, com a finalidade de esclarecer seu objetivo. Para o 

caso do grupo dos Bancos: “compreender detalhadamente a atuação do Banco na negociação e 

implementação de seus projetos”; para o caso do grupo do Estado: “compreender o 

relacionamento da UGP com os Bancos e discutir a interferência destes na concepção e 

implementação dos projetos”.  A especialidade de cada entrevistado guiou a entrevista por 

caminhos diferenciados. No decorrer do depoimento dos entrevistados, dúvidas surgiram, foram 

postas e respondidas por eles. Por vezes, algumas perguntas foram repetidas para entrevistados 

diferentes no intuito de verificar a veracidade das respostas. Somente um entrevistado pediu 

para não gravar a entrevista. Outras fontes pessoais foram fundamentais para a tese, mas não 

constituíram entrevistas formais. As sínteses das entrevistas encontram-se em apêndice.  

Assim exposto, a tese buscará, ao longo de toda sua explanação, a abordagem teórica e histórica, 

por meio da qual se construirá a reflexão da parte e do concreto - os projetos com financiamento 

multilateral – na busca de uma a percepção da totalidade real.  Por fim, antes de dar início a 

                                                             
7 Foram utilizados os nomes dos projetos conforme registrado pela SAIN/MPOG. Na grande maioria das vezes os projetos 

aparecem com nomes divergentes nos sites dos bancos e dos órgãos executores. 
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leitura da tese, registra-se que a seguinte passagem de Viotti (2013, p.28) foi uma reflexão que 

fundamentou a dialética que se buscou nesta pesquisa, procurando evitar “todas as formas de 

reducionismo e reificação, sejam eles econômicos, linguísticos ou culturais”, por meio de uma 

síntese que não perdesse de vista “a articulação da microfísica e a macrofísica do poder, que 

reconheça que a subjetividade é ao mesmo tempo constituída e constituinte, síntese em fim que 

seja centrada na teoria da práxis enriquecida pelas novas experiências [...]” 
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1. A CONSTRUÇÃO DE UM CONSENSO: a manutenção da hegemonia por meio do 

financiamento do desenvolvimento  

Ao longo da história, toda nação que alcançou o status de hegemon8 adotou uma forma de gestão 

do sistema mundial visando à manutenção desse estado, praticando estratégias atreladas ao 

contexto histórico, considerando a situação geopolítica internacional daquele período. De acordo 

com Gramsci, há vários mecanismos de se impor a hegemonia, que pode partir do viés da 

dominação territorial, liderança econômica e/ou liderança política/ideológica.  

Desde uma perspectiva teórica gramsciana, a hegemonia só seria perpetuada com o 

consentimento e cooperação dos liderados, mediante a crença de que o hegemon estaria agindo 

em prol de interesses gerais. Nesse sentido, pressupõe-se que os interesses dos grupos sobre os 

quais a hegemonia será exercida estão sendo considerados, estabelecendo uma relação de 

compromisso entre líder e liderado, fazendo-se necessárias, portanto, concessões por parte do 

hegemon. Entretanto Gramsci aponta que “que esses sacrifícios nunca envolvem os aspectos 

essenciais do grupo hegemônico, pois se a hegemonia é ético-política, ela é também econômica” 

(GRAMSCI apud COUTINHO, 2008, p.174).  

Gramsci e outros autores inspirados por ele, como David Harvey, corroboram a reflexão de que a 

hegemonia não se constrói somente na esfera econômica (estrutura, em terminologia marxiana). 

No campo da superestrutura, a ideologia é um canal fundamental, capaz de controlar como ideias 

e informações são representadas, difundidas e perpetradas. Esses dois campos (estrutura e 

superestrutura) seriam uma unidade no tempo que, em conjunto, formaria o que Gramsci 

denomina de “bloco histórico”9. Nessa significação, se os grupos dominantes quiserem manter 

sua hegemonia, precisam trabalhar na esfera do estabelecimento de consensos. Se a classe 

dominante deixa escapar o consenso, ou seja, se ela “não é mais dirigente, mas unicamente 

dominante, detentora da pura força coercitiva”, isso significa exatamente que a massa de (ex) 

dominados descolou-se de ideologias tradicionais, deixando de acreditar no que acreditava, 

questionando e desvendando manipulações (GRAMSCI apud COUTINHO org., 2011, p.291; 

HARVEY, 2006).  

                                                             
8 Segundo Rached (2008, p.2), o “termo ‘hegemon’ é utilizado por diversos autores como forma de referência à 
capacidade de um Estado exercer funções de liderança e governo sobre um sistema de nações soberanas. Esse termo, 
originado a partir do conceito de ‘hegemonia’ formulado por Gramsci, é adotado em trabalhos importantes que 
contribuíram para o desenvolvimento dessa tese, tais como: Arrighi (1996), Gonçalves (2005), Fiori (1999 e 2004), 
Ruggie (1992) e Foot, Macfarlane & Mastanduno (2003)”. 

9 Gramsci explica que “A estrutura e as superestruturas formam um bloco histórico, isto é, o conjunto complexo e 
contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto de relações sociais de produção (GRAMSCI apud COUTINHO 
org., 2011, p.187-88). 
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A posição de hegemon, da qual os Estados Unidos saíram, sobretudo, do pós-2ª guerra, 

representa o ponto de partida para seu ciclo de acumulação privilegiado no sistema mundial. Na 

busca de se manter em tal espaço, o poder dominante norte-americano necessitaria de uma 

estratégia de gestão do sistema mundial, fornecendo certo grau de estabilidade e segurança aos 

demais Estados soberanos (RACHED, 2008). 

Como Gramsci analisa, a fim de conservar a unidade ideológica de todo bloco social, a realização 

de um aparato hegemônico, enquanto criaria um novo terreno ideológico, determinaria uma 

reforma das consciências e dos métodos de conhecimento10.  Nesse sentido, os EUA lançariam 

mão de artifícios como o incentivo à criação de agências multilaterais, sob sua liderança, que no 

contexto do pós-guerra teriam o mote de reconstrução das nações afetadas.  Seria necessário 

sofisticar o aparato institucional para que a hegemonia norte-americana se sustentasse.  

Nesse sentido, Chesnais (2005) afirma que “não podia haver uma posição hegemônica, e mesmo 

um império econômico sistêmico, mesmo que ele fosse transitório, dos Estados Unidos vis-à-vis 

os outros continentes ou países, sem que para isso existisse um regime institucional que lhe 

servisse de suporte”. Diante desse entendimento, instituições globais de poder como Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do Comércio (OMC), Banco Mundial e a 

Organização da Cooperação Econômica Europeia (OCEE) – esta última sob a égide do Plano 

Marshall - foram desenhadas com a finalidade primária de manter a posição norte-americana de 

hegemon (CHESNAIS, 2005a, p.19). 

O conceito predominante de desenvolvimento sempre foi das instituições multilaterais lideradas 

pelos Estados Unidos, situando-se este país e outros da Europa como referência de um ideal a 

ser perseguido. Neste capítulo será abordada exatamente a evolução da compreensão de 

desenvolvimento, destacando as teorias disseminadas pelas instituições globais de poder. Na 

seção 1.1, pretende-se iluminar o fundamental papel das instituições multilaterais, mais 

especificamente os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMD), na construção e na 

disseminação de uma compreensão global de desenvolvimento, sobretudo devido ao fato de as 

estratégias serem acompanhadas por um grande pacote de financiamento que facilitariam o 

alcance do seu próprio entendimento de desenvolvimento. A segunda seção (1.2) tratará de 

explicar com detalhes quem são os Bancos Multilaterais e qual a natureza dessas instituições, 

                                                             
10 Acrescenta Gramsci sobre ideologia: “[...] é um fato de conhecimento, um fato filosófico. Em linguagem crociana: 
quando se consegue introduzir uma nova moral conforme uma concepção de mundo, termina-se por introduzir 
também esta concepção, isto é, determina-se uma completa reforma filosófica” (GRAMSCI apud COUTINHO org., 
2011, p.195). 
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com foco nos três maiores BMDs que mantém relação com o Brasil: Banco Mundial (BIRD)11, 

Banco Interamericano (BID), Corporação Andina de Fomento (CAF)12.  

 

1.1 O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO: discurso para uma hegemonia 

O marco cronológico inicial desta tese é o surgimento do conceito sistematizado de 

desenvolvimento, impulsionado pelas instituições internacionais que também surgiram nesta 

época. O conceito internacional de desenvolvimento emergiu como um termo separado 

somente depois da Segunda Guerra Mundial, com o reconhecimento da urgência de atacar o 

problema dos países devastados pela guerra, como também, apesar de com menos prioridade 

nesta época, solucionar o problema de países que não tiveram seu modo de produção evoluído 

no mesmo passo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental (KLINE, 2006). Nesta época, com 

grande parte do mundo para ser reconstruído, o setor produtivo assumiu a liderança desse 

processo, embora com bastante controle do Estado, orientando a economia para a satisfação 

das necessidades básicas da população tais como comida, habitação e seguridade social da 

maioria.  

O termo subdesenvolvimento (underdevelopment) veio a ser usado somente após a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1947. Até então tratava-se os países menos 

industrializados ou totalmente agrários como backwards economies ou retarded economies 

(economias atrasadas). O eufemismo "developing countries" (países em desenvolvimento) e 

"less developed countries" (países menos desenvolvidos) viriam depois.  

O chamado “Terceiro Mundo” veio a se tornar um problema a ser abordado durante a Guerra 

Fria. O demógrafo, antropólogo e historiador econômico francês Alfred Sauvy foi quem alcunhou 

esse termo Terceiro Mundo - Tiers Monde em francês - num artigo publicado em 1952, fazendo 

alusão ao termo Tiers Etat abordado no período pré-Revolução Francesa, que representava os 

commoners (pessoas comuns que não tinham titulo - a maioria da população da França, e 

aqueles que produziam a riquez - os burgueses) -, capazes de fazer a revolução, se opondo à 

nobreza (Première Etat) e ao clero (Seconde Etat) 13. Assim como o Tiers Etat da época da 

                                                             
11 O BIRD foi o primeiro órgão do Banco Mundial criado. Hoje ele é atualmente um dos cinco órgãos constituintes do 
Grupo Banco Mundial. Ele é o braço mais importante do grupo e o que empresta para países de renda média como o 
Brasil. A fim de dar maior clareza a este trabalho, doravante identificaremos BIRD simplesmente como Banco Mundial.  

12 Atualmente a CAF se chama Banco de Desenvolvimento da América Latina. Não se sabe ao certo quando houve essa 
mudança. Os Informes Anuais passam a usar esse nome a partir de 2010, no entanto, verifica-se que alguns trabalhos 
já se apropriavam deste nome desde 2004. Optou-se por utilizar nesta tese o nome original Corporação Andina de 
Fomento.  

13 L'Observateur, 14 août 1952, n°118, p. 14. 
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Revolução Francesa, o Terceiro Mundo (do pós-Segunda Guerra Mundial) era ignorado, 

explorado e menosprezado e também queria ser algo mais. Como Sauvy  diz no artigo: “Car enfin 

ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers Etat, veut, lui aussi, être quelque”. 14 Nesta 

mesma publicação, o estudioso analisa a batalha entre os dois mundos, emergidos no pós-

Segunda Guerra, para dominar um terceiro, ainda não alinhado e não “contaminado”, que estava 

surgindo com a independência das colônias africanas e asiáticas. A dominação sobre um terceiro 

grupo era o único objetivo em comum desses dois mundos, a principal preocupação. A questão 

da fome e da pobreza era uma preocupação secundária, no limite apenas de contenção de uma 

grande revolta das massas que pudesse perturbar o principal objetivo. 

Desde então, a terminologia Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo passou a ser a 

mais adotada mundialmente. No geral, os países capitalistas europeus e os Estados Unidos 

passaram a integrar o Primeiro Mundo; países que tentataram implementar o socialismo, o 

Segundo Mundo; e o Terceiro Mundo consistiria em todo o resto dos países, em estágio menos 

desenvolvido do capitalismo e os não-alinhados geopoliticamente (como a Suíça e os países 

escandinavos).  

Em meio à batalha para a captura do Terceiro Mundo, emergiu a chamada Teoria da 

Modernização, originária de instituições acadêmicas nos Estados Unidos, com seu apogeu entre 

1950 e 1970. Essa teoria norteou as estratégias da maioria das instituições internacionais de 

desenvolvimento, constituindo-se numa base fundamental para o entendimento das relações 

entre os países menos e mais industrializados, indo muito além de uma mera formulação 

científica social. Segundo Latham (2000), essa teoria foi (e é) “also an ideology, a conceptual 

framework that articulated a common collection of assumptions about the nature of American 

society and its ability to transform a world perceived as both materially and culturally deficient” 

(LATHAM, 2000, p.5).15  

A Teoria da Mordernização estruturava-se com base na percepção do desenvolvimento em 

estágios de evolução, defendendo que o subdesenvolvimento, a sociedade subdesenvolvida e 

tradicional, seria um estágio predecessor natural do desenvolvimento, de uma sociedade 

moderna. Dessa forma, o desafio central do pós-Segunda Guerra Mundial consistia em encontrar 

caminhos para disseminar os valores liberais norte-americanos, as organizações econômicas 

capitalistas e as estruturas políticas democráticas, por meio dos quais a transição de uma 

                                                             
14 Tradução livre: “Por fim este Terceiro Mundo ignorado, explorado, desprezado como o Terceiro Estado, quer 
também, ser alguém". 

15Tradução livre:  “também uma ideologia, uma estrutura conceitual que articulou uma coleção comum de 
pressupostos sobre a natureza da sociedade americana e sua capacidade de transformar um mundo considerado 
material e culturalmente deficiente. " 
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sociedade tradicional para outra de caráter moderno poderia acontecer de forma supostamente 

tranquila, imunizando-as da ameaça comunista. Os formuladores de política norte-americanos 

encaravam os regimes políticos instáveis e populações pobres e descontentes como uma 

ameaça, uma base fértil para ações revolucionárias comunistas (DEZALAY; GARTH, 2002; 

LATHAM, 2000). 

Segundo Latham (2000), Walt W. Rostow foi o principal intelectual da teoria da modernização, 

colocando-a em prática enquanto Conselheiro de Segurança da Casa Branca. Para ele e seu 

grupo, o conceito de modernização era muito mais que um modelo científico, era um 

instrumento para a compreensão de um processo de mudança global e para a descoberta de 

estratégias pelas quais os Estados Unidos poderiam acelerar esse processo, com a esperança de 

conter uma revolução comunista. De acordo com Latham (2000), todo esse esforço consistia na 

criação de um conjunto de práticas universais, envolvendo uma série de mudanças 

integralmente relacionadas à organização econômica, estruturas políticas e ao sistema de 

valores sociais que serviram para desencadear uma transformação global. Desde então, todo 

esse arcabouço de “modernização” tornou-se a base conceitual para compreender as relações 

entre os países capitalistas mais industrializados e menos industrializados, como também  “a 

justificativa para o atuação e a lógica de desenvolvimento de instituições como o Banco Mundial” 

(GOLDMAN, 2014, p.57). 

Essa teoria, contudo, negligenciava a organização social e o processo histórico de formação de 

um país para explicar as causas da pobreza e desigualdade social, deslocando o foco para 

tecnologia e industrialização como motor para o progresso. Latham (2000) relata que, com o 

colapso dos estados socialistas (marco simbólico em 1989), a teoria da modernização ressurgiu, 

desconsiderando todas as evidências de resultados sociais e econômicos negativos de sua 

implementação, celebrando o ilusório poder transformador do mercado.  

Os Estados Unidos se colocavam como o modelo a ser seguido para a implementação desse 

projeto global. Ainda que muitos relatos de pessoas que integraram a administração John F. 

Kennedy (1961-1963) achassem que as “transfusões maciças de ajuda econômica, assessoria 

técnica e planejamento abrangente do desenvolvimento nem sempre produziram altas taxas de 

crescimento regional, avanços sociais e democracia”, eles ainda descreviam as estratégias desse 

governo como “um programa progressivo com potencial genuinamente transformador" 

(LATHAM, 2000, p.9). Nesse contexto, JFK lançaria a Aliança para o Progresso (APP), com o 

objetivo de domesticar o processo de modernização na América Latina por meio de ajuda 

econômica e uma agenda de reformas políticas, sociais e econômicas. Para estudiosos, eles 

estariam convencidos que a APP poderia engendrar uma “peaceful revolution” (WEIS, 2001). 
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Como forma de sistematizar uma metodologia para a passagem de um estágio baixo de 

desenvolvimento para um estágio de desenvolvimento pleno, seria necessário primeiramente, 

categorizar os países do mundo. A primeira classificação internacional agrupando os países 

segundo critérios econômicos deu-se pelo primeiro Relatório de Desenvolvimento Mundial do 

Banco Mundial publicado em 1978. Os países foram classificados em três categorias de acordo 

com sua Renda Nacional Bruta (RNB), a saber: 1) países em desenvolvimento 2) países 

industrializados 3) países exportadores de petróleo com excedente de capital. É interessante 

destacar que esta classificação consolidar-se-ia logo depois dos choques do petróleo, evento que 

embaralhou mais uma vez as forças geopolíticas mundiais, resultando na identificação dessa 

terceira categoria, dos produtores de petróleo. O critério usado para dividir os países nas 

categorias 1 e 2 foi a associação à Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OECD). Por seu turno, os Países em Desenvolvimento foram subdivididos em baixa renda e 

média renda, segundo critério de Renda Nacional. 16  

A dinâmica geopolítica e as novas perspectivas sobre desenvolvimento contribuíram para a 

evolução da taxonomia dos países em grandes blocos a fim de facilitar uma análise mais geral da 

conjuntura global.   Existem muitas discussões acerca da melhor forma de classificação, no 

entanto, a forma predominante sempre expressa uma percepção política, econômica e cultural 

ocidental dos países mais ricos, induzindo a uma análise dicotômica muito simplificada de 

desenvolvimento, ou seja, nas palavras de Domański: “new versus old, modern (progressive) 

versus traditional (backward), developed versus underdeveloped, industrial versus agricultural, 

post-industrial versus industrial, etc.” (DOMAŃSKI, 2006, p.7). 17 

Até a década de 1970, desenvolvimento era entendido como desenvolvimento econômico. O 

período assinalado foi um momento de inflexão nessa compreensão, que passou a ser mais 

holística correspondendo a um conceito multidisciplinar de desenvolvimento humano. O Banco 

Mundial foi o principal influenciador dessa mudança. Um marco importante na trajetória da 

análise mundial do desenvolvimento deu-se com a publicação do relatório do Nobel da Paz Lester 

B. Pearson encomendado pelo Banco Mundial em 1969. O autor criticou veementemente o foco 

do Banco de se restringir somente ao apoio ao crescimento econômico dos países 

“subdesenvolvidos”, por meio do financiamento de infraestrutura ao setor produtivo, sem 

                                                             
16 De acordo com Nielsen, 2011, os países em desenvolvimento foram categorizados como de baixa renda (com 
PNB/capita de US $ 250 ou menos) e de renda média (com PNB/capita acima de US $ 250). Porém, em vez de usar o 
critério de “renda” como um limiar entre os países em desenvolvimento e os países industrializados, o Banco Mundial 
utilizou a adesão à OCDE. Apesar disso, quatro membros da OCDE (Grécia, Portugal, Espanha e Turquia) foram 
colocados no grupo de países em desenvolvimento, enquanto a África do Sul, que não era membro da OCDE, foi 
designada como um país industrializado. 

17 Tradução livre: "Novo versus antigo, moderno (progressivo) versus tradicional (atrasado), desenvolvido versus 
subdesenvolvido, industrial versus agrícola, pós-industrial versus industrial, etc.” 



                                                                                                                                     CAPÍTULO 1 – A CONSTRUÇÃO DE CONSENSO                                                                                                    
  

 

31 
 

abordar as questões sociais. Pearson e sua equipe advertiram para os efeitos negativos inerentes 

de uma economia internacionalizada baseada no pensamento de que crescimento econômico 

sozinho seria capaz de distribuir a riqueza nos países mais pobres. No entanto, vale ressaltar que 

a crítica não recaia sobre modo capitalista em si, e sim propunha outra forma, dentro do modo 

capitalista, de o Banco Mundial atuar, por meio da qual ele pudesse contribuir para o 

desenvolvimento de países considerados “subdesenvolvidos”.   

Dez anos mais tarde viria a ser lançado pelo Banco Mundial a maior publicação até hoje sobre 

desenvolvimento, World Development Report 1978 (Relatório de Desenvolvimento Mundial)18. A 

gestão do novo presidente do Banco Robert McNamara (1968-1981) foi um ponto de inflexão na 

política da instituição. Uma das grandes mudanças foi o início do investimento em pesquisas. 

Desde então os relatórios do Banco Mundial passaram ser a maior fonte de diagnóstico para 

embasar políticas públicas e pesquisas acadêmicas. Não somente uma nova maneira de 

interpretar e de categorizar a realidade foi estabelecida, como também uma nova agenda 

político-intelectual baseada na “guerra da pobreza” (War on Poverty) e na gestão política da 

pobreza, por meio do financiamento do desenvolvimento. Um novo vocabulário foi introduzido e 

legitimado.  

O período seguinte é profundamente marcado pelo primeiro choque do petróleo e pelas 

transformações da política econômica norte-americana, acarretando vasta mudança no sistema 

financeiro internacional, com o fim do chamado sistema Bretton Woods. Ainda que esse 

primeiro choque não tenha afetado o nível de liquidez internacional, a dependência dos países 

menos desenvolvidos em relação ao capital externo foi agravada devido à grande elevação de 

juros.  Porém, se o primeiro choque ainda seguraria a situação econômica dos países centrais, o 

segundo, de 1979, viria assolar o mercado mundial, provocando uma retração generalizada. 

Como consequência, na década de 1980 começariam a estourar crises de dívida dos países, 

primeiramente com a moratória do México em 1982.  

O desencadeamento de vários acontecimentos mundiais em 1970 contribuiu para uma nova 

compreensão de desenvolvimento. Não foi somente a emergência de uma nova percepção de 

efeitos sociais negativos colaterais da economia da época, mas também a necessidade de achar 

novas estratégias que pudessem canalizar o excedente de capital advindo do mercado de 

                                                             
18 Na apresentação do Relatório Mundial de 1978 está dito: “The World Development Report, 1978, along with its 
statistical annex, is the first of what we expect will be a series of annual reports providing a comprehensive 
assessment of the global development issues. This first report deals with a number of fundamental problems 
confronting the developing countries, and explores their relationship to the underlying trends in the international 
economy. Since it is not possible to address every major question in this initial volume, the analysis will be extended 
to other aspects of development in subsequent years” (WORLD BANK, 1978, World Development Report, p.III). 
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eurodólares19. Essa necessidade seria reforçada pelos dois choques do petróleo que fizeram com 

que uma grande quantidade de petrodólares fugisse para a América Latina em forma de 

empréstimos e abertura de linhas de crédito dos bancos internacionais aos governos do Terceiro 

Mundo, sobretudo da América Latina. 

Enquanto isso, a população na América Latina crescia rapidamente, sem o melhoramento de 

suas condições de reprodução social.  A proposta de desenvolvimento de base rural que 

predominou no Banco Mundial de 1950-1970, com a finalidade de frear o fluxo rural-urbano de 

migração de pobres para as cidades em busca de trabalho não teve logro. Numa perspectiva 

internacional, o Banco Mundial reforçava essa ideia acreditando que esse tipo de investimento 

no meio rural também poderia conter rebeliões e revoluções nas ex-colônias africanas e asiáticas 

(GOLDMAN, 2014, p.56). Nesta mesma década de 1970, o Brasil deixou de ser um país com 

maioria da sua população em área rural, para se tornar um país urbano. Atenção deveria ser 

dada para uma questão que já virava um problema, considerando que boa parte dessa população 

já se aglomerava em favelas dos maiores centros urbanos do país.  

Mudanças substanciais nos setores de investimentos do Banco Mundial aconteceram, passando a 

direcionar recursos para infraestrutura social, tais como esgotamento sanitário, água encanada, 

urbanização de favela, como forma de mitigar problemas que não estavam sendo alcançados 

(ARANTES, 2004). Enquanto o Banco Mundial concentrava seus investimentos em áreas rurais, 

em setores produtivos, era fácil obter justificativa de retornos financeiros, mas a partir do 

momento em que o foco do Banco voltou-se para a cidade e para infraestrutura social, a 

instituição precisava forjar novos mecanismos para justificar seus empréstimos juntos aos 

investidores e para os próprios economistas neoclássicos que naquela época eram a maioria no 

banco (GOLDMAN, 2014, p.56). 

Claramente a conexão entre a ideia de desenvolvimento e cidade passou a ser levantada com a 

criação de um departamento para cuidar de questões urbanas no Banco Mundial em meados de 

1970. No entanto, para apoiar esse novo entendimento, McNamara não poderia deixar de aplicar 

no meio urbano os mesmos conceitos de produtividade e de retorno financeiro presentes nos 

projetos implementados no meio rural. Dessa forma, era também necessário que a população 

urbana beneficiada pudesse ser alvo direto de projetos produtivos, não somente recipientes de 

                                                             
19 Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, houve uma gradativa acumulação de dólares fora dos Estados 
Unidos, como resultado, principalmente, do Plano Marshall e das importações dos Estados Unidos, uma vez que 
continuou sendo o principal mercado consumidor do mundo no pós-guerra. Com a Guerra Fria, havia o medo de que 
os EUA bloqueassem os haveres de países socialistas contidos em seus bancos. Um banco inglês ofereceu-se para ser 
uma espécie de laranja nesse processo, e esse mercado interbancário de capitais líquidos registrados em dólares 
difundiu-se, o mercado de eurodólares. Foi o primeiro mercado offshore financeiro, com estatuto próprio de paraísos 
fiscais, na Cidade de Londres. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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transferência de benefícios sociais (GOLDMAN, 2014).  

Frente à crise econômica internacional impulsionada pelos choques do petróleo e pelo fim da 

paridade do ouro-dólar, o projeto neoliberal passaria a ser encampado com mais força, liderado 

pelos Estados Unidos e Inglaterra. 20 Apesar de variações entre os países, poder-se-ia atribuir 

características comuns a esse projeto: a crença de que a economia deveria ser liderada pelos 

agentes privados, em vez de sofrer intervenção do Estado e grupos organizados - como 

sindicatos patronais e trabalhistas, que supostamente estariam muito enviesados a interesses 

particulares - desregulamentação do mercado financeiro, flexibilização das leis trabalhistas e 

privatização. Goldman (2014) acrescenta que todo esse processo foi fortemente apoiado pelo 

Banco Mundial e FMI:  

[…] this political ideology drew strong support from the World Bank and 

the IMF, both of which pushed the idea that less regulation and more freedom 

of market actors such as large firms would reduce corruption, politics, and 

market inefficiencies. In beginning in the 1970s, the World Bank imposed 

structural adjustment programs (SAPs) on countries of the global South, with 

the goal of reducing the role of the state (GOLDMAN, 2014, p.58). 

Diante desse cenário de crise desta época, os países periféricos perderam sua liquidez, 

comprometendo o pagamento do serviço da dívida externa. A solução proposta pelo FMI foi o 

estabelecimento de políticas macroeconômicas rígidas para recuperar receita. O Brasil assumiu 

o acordo com o FMI em 1982 e adotou uma política com severos efeitos recessivos. O grande 

objetivo, não só do Brasil, mas de todos os países da América Latina, seria gerar divisas a fim de 

pagar o serviço da dívida externa, que continuava crescendo. 

Após o fim da Guerra Fria, os interesses foram sendo redefinidos, e as instituições multilaterais 

exerceram papel fundamental enquanto instrumentos de legitimação dos interesses 

hegemônicos na condução da dinâmica mundial rumo à globalização e ao liberalismo econômico. 

Seria preciso dar uma resposta ao que se passava, para não deixar que a transição político-

econômica para o neoliberalismo fosse perdida. A mensagem era de ruptura com o passado, 

antevendo no triunfo da economia de mercado a salvação de países periféricos. 

Sem a ameaça socialista, o Banco Mundial ganhou liberdade para direcionar a alocação de seus 

recursos exclusivamente para países que conduzissem políticas alinhadas com o receituário e a 

perspectiva de desenvolvimento defendidos pela instituição. O chamado Consenso de 

                                                             
20 Há um dissenso sobre o fato de estarmos estamos vivendo ou não uma crise do capitalismo iniciada em 2008, ou se 
essa crise é a mesma da década de 1970. Assunto para outro trabalho.  



        O FINANCIAMENTO MULTILATERAL PARA O DESENVOLVIMENTO   
 
 

34 
 

Washington (1989) demarcou a derrocada e desmonte do aparato do Estado desenvolvimentista 

nos países latino-americanos, e rapidamente virou o paradigma mundial do capitalismo, sendo 

aplicado, sobretudo, em países da periferia.  O programa político baseava-se na liberalização da 

economia mundial ao fluxo de bens, serviços e capitais e na reforma do Estado como provedor 

de um marco normativo que garantisse a segurança e a rentabilidade dos negócios privados 

(BATISTA, 1994). Dezaley e Garth (2002, p.91) afirmam que: 

esse consenso foi relativamente fácil de exportar porque os 

interlocutores locais eram tipicamente parte da rede de alumni dessas 

organizações [Banco Mundial e FMI]. [...] Eles responsabilizaram o FMI 

pelas estratégias impopulares, mas que também lhe favorecem na sua 

própria disputa por poder na cena política nacional. (Tradução livre) 

Menos de uma década depois, não faltaram evidências sobre os profundos efeitos negativos 

desse receituário, inclusive relatadas pelo próprio Banco Mundial. O tripé básico que 

desencadeou várias medidas macroeconômicas de ajuste fiscal, abertura comercial, abertura 

financeira e a política do Estado mínimo, finalizou o desmonte dos pilares do Estado 

desenvolvimentista, contribuindo para a diminuição dos níveis de bem-estar da população em 

geral (BATISTA, 1994; BELLUZO, 1995; COUTINHO, 2003; CHESNAIS, 2005a; DUMÉNIL; 

DOMINIQUE, 2014; HARVEY, 2009; PEREIRA, 2009; PEREIRA-BRESSER, 2010; RACHED, 2008). 

Com a derrocada dos Estados socialistas, o mundo deixou de se dividir em Primeiro, Segundo e 

Terceiro Mundos, ou em Leste e Oeste para se dividir em Norte e Sul (Global North e Global 

South).21 Alguns autores opinam que a terminologia Norte-Sul fornece uma alternativa ao 

conceito de "globalização", contestando a crença de uma crescente homogeneização de culturas 

e sociedades. Em teoria, parece ser um termo menos hierárquico - ou evolutivo - que os países 

“desenvolvidos e subdesenvolvidos” ou menos despolitizado como “Primeiro Mundo e Terceiro 

Mundo”. Todos os Estados do Sul diluíram-se na globalização, porém, os mais industrializados 

ganharam o status de “emergentes”.   

O crescimento da popularidade da terminologia Norte-Sul é traduzido pela mudança de foco no 

desenvolvimento e na diferença cultural para as relações econômico-geopolítica, o que, de fato, 

forja uma situação lucrativa para a alta classe econômica. Aqueles que trabalham para reforçar 

                                                             
21 Toda terminologia relacionada ao desenvolvimento expressa o entendimento sobre o que é desenvolvimento e suas 
referências.  Nunca haverá um conceito perfeito para categorizar os países, quando se tenta encaixá-los em grandes 
blocos. No entanto, enquanto historiamos e contextualizamos rótulos geográficos, eles podem servir como 
ferramentas analíticas (imperfeitas) que promovem o debate e localizam nossa produção de conhecimento dentro de 
um espaço geopolítico cultural específico. 
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essa terminologia, são os membros das categorias de renda mais altas que acabam lucrando com 

a nova realidade política e econômica. 

Tem havido um novo rearranjo geopolítico no século XXI, no qual os países emergentes 

procuram galgar seu lugar ao sol através das brechas deixadas pelas potências europeias e 

norte-americanas. Nesse contexto, há espaço para a América Latina reconsiderar suas relações 

com outras partes do mundo, construindo relações Sul-Sul, e o Brasil, pelo seu peso político e 

econômico, é determinante na emergência do mundo latino. Nesse cenário de novo 

ordenamento geopolítico, afirma Visentini (2015, p.8)   

a África se tornou um campo de disputa entre governos e companhias 

euro-norte-americanas, por um lado, e os chineses e demais membros do 

BRICS, por outro. No Oriente Médio, os conflitos armados atingiram a dimensão 

de uma guerra generalizada, enquanto na Ásia ocorre a tentativa de formar 

blocos políticos, militares e econômicos.   

No século XXI, apesar da geopolítica mundial não estar mais configurada sob a liderança 

absoluta dos Estados Unidos, a ideologia neoliberal, patrocinada por Washington e Wall Street, é 

dominante em todo mundo, afetando ainda os preceitos que guiam os projetos dos Bancos 

Multilaterais. Dessa forma, defende-se que as políticas de desenvolvimento dos BMDs não são 

necessariamente criações endógenas, mas sim reflexo das mudanças do contexto mundial, 

configurando estes como instrumentos da elite política, econômica e financeira mundial.  

 

1.2 OS BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO: instrumento para a hegemonia 

Muito além de apenas instituições econômicas, os Banco Multilaterais de Desenvolvimento 

(BMDs) são instituições políticas que carregam em suas atividades de financiamento e de 

capacitação técnica a suposta meta de ajudar o desenvolvimento de países considerados de 

média e baixa renda. As taxas de juros cobradas representam somente o retorno financeiro 

direto adquiridos pelos bancos, a ponta do iceberg. O resto do iceberg é a alimentação do poder 

do capital financeiro por meio de práticas que não colocam em risco sua hegemonia e nem dos 

países que neles possuem grande influência.  

Os Banco Multilaterais de Desenvolvimento foram criados em um contexto predominante de 

socialdemocracia no Primeiro Mundo, no qual a ênfase no capital produtivo imperava. Naquela 

época o investimento em infraestrutura produtiva era o principal caminho para o 

desenvolvimento, concentrando-se nessa área nas décadas de 1950 e 1960. Na década de 1970, 
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lastreado por um novo entendimento de desenvolvimento, o foco dos investimentos foi 

orientado para a infraestrutura social em áreas urbanas.  

Ao longo dos anos, com a retomada da hegemonia financeira, os Bancos Multilaterais foram 

cooptados pelo capital financeiro, tornando-se instituições cada vez mais dependentes das 

decisões desse mercado. O que antes deveriam ser instituições soberanas governadas pelos 

bancos centrais dos países-membros, tornar-se-iam organismos com pouca autonomia 

dominados pelas finanças.  

Se até a década de 1980 o Banco Mundial ainda era visto com ceticismo por Wall Street, após o 

seu apoio dado ao Consenso de Washington (1989), os ideais neoliberais passaram a apresentar 

sinais de vitória, e sua confiança cresceu junto ao mercado financeiro. A fragilidade financeira da 

América Latina na década de 1980 abriu uma imensa porta para a consolidação de uma ideologia 

que buscava se afirmar desde os anos 1960.  O Banco Interamericano (BID) e a Corporação 

Andina de Fomento (CAF), pela sua estrutura acionária e área de atuação, tiveram menor 

impacto nessa empreitada do que o Banco Mundial, mas ainda assim seguiriam uma cartilha que 

se tornava hegemônica.  

 

1.2.1    As Bases de Criação do Bancos Multilaterais de Desenvolvimento  

Até o século XX, em poucas situações o multilateralismo tinha alcançado a amplitude necessária 

a ponto de gerar organizações formais. A guinada para as instituições formais de cunho 

multilateral, abordando grandes questões de interesse internacional, ganhou peso de fato a 

partir do final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), com o gradual fortalecimento dos 

Estados Unidos.  

Desde então o sistema financeiro não havia sido reconstruído de maneira unificada, e a ausência 

de um acordo sobre essa questão paulatinamente conduziu a transição do centro hegemônico da 

Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Esse deslocamento foi alastrado por um rápido processo 

de expansão e de concentração industrial, com uma intensa centralização financeira, mas 

escassa abertura comercial por parte de Washington. Frente a esse protecionismo e à 

centralização, os desequilíbrios monetários contribuíram para a crise de 1929, levando à 

desestabilização do sistema financeiro internacional. Para os planejadores americanos do pós-

guerra o multilateralismo, em seu sentido genérico, representava um princípio arquitetônico 

fundamental sobre o qual deveria ser reconstruído o mundo naquele momento (RACHED, 2008). 
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A Segunda Guerra Mundial foi uma oportunidade para consolidar a hegemonia norte-americana 

fortalecida pelas decisões da Conferência de Bretton Woods em 1944. Com a criação do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Banco Internacional de Reconstrução e Fomento (BIRD), além 

de um novo sistema monetário.  Lichtenztejn e Baer (1987, p.25) ilustram essa hegemonia, 

relatando que “Se as reservas de ouro [norte-americanas] eram, em 1929, 55% das registradas 

ao nível mundial, logo após a guerra as mesmas encontravam-se ao nível de 70%”.  

As instituições gêmeas - FMI e BIRD (Banco Mundial) - foram criadas em um contexto político-

econômico onde ideias socialdemocratas prevaleciam. Quando da sua criação, sobretudo o 

Banco Mundial, seu objetivo foi o de prover garantias e empréstimos para a reconstrução dos 

países-membros afetados pela guerra, em setores de desinteresse dos investidores privados e 

com condições mais favoráveis que aquelas disponíveis no mercado financeiro internacional. 22 

Para além dos propósitos econômicos do multilateralismo, Rached (2008, p.30) aponta que “o 

grande atrativo dos acordos institucionais para o Estado dominante é o fato de potencialmente 

amarrar outros Estados dentro de orientações políticas mais estáveis e previsíveis reduzindo, 

para isso, a necessidade do uso da coerção”.23 A redução dos custos para execução da sua política 

externa americana também foi uma vantagem apresentada pela arquitetura multilateral, que nos 

fins de 1960 já disputava orçamento devido aos crescentes problemas sociais.  Pereira 

acrescenta que: 

[...] recorde-se que, em 1968, houve o primeiro déficit na balança 

comercial estadunidense em quase noventa anos –, aumento da pobreza, do 

desemprego e das desigualdades raciais. Por fim, a roupagem multilateral dos 

BMDs permitiria a Washington contornar as críticas internas à Guerra do 

Vietnã e ao apoio dos EUA a golpes militares e regimes ditatoriais que se 

espalhavam por toda a periferia (PEREIRA, 2009, p.85).  

É importante destacar que antes mesmo da criação do Banco Mundial, muitas reuniões oficiais já 

haviam abordado o tema da integração para o fortalecimento da América Latina. Esse 

fortalecimento deveria passar impreterivelmente por projetos de desenvolvimento e para isso, 

precisavam de um banco focado na região. No entanto, estava claro que, embora fosse um desejo 

                                                             
22 Lichtenztein e Baer (1987, p.10) relatam que as ações do FMI e do Banco Mundial por algumas vezes entraram em 
conflito em relação aos “mecanismos de instrumentação ou a posições conjunturais que não tiveram conteúdo 
profundo nem grandes consequências”. No geral, embora cumprindo funções distintas, elas se mostraram 
convergentes na estrutura de poder econômico-financeira internacional. 

23 Segundo Rached (2008), “O princípio do multilateralismo vai além de uma série de relações bilaterais. Trata-se de 
uma forma de prevenção/resolução de conflitos em que os Estados envolvidos se identificam em função de uma causa 
comum. Nesse tipo de acordo, a guerra contra um desses Estados pode tornar-se, automaticamente, uma guerra 
contra todos os demais pactuantes, formando assim uma aliança potencialmente permanente contra o inimigo 
externo que se torna, iminentemente, inimigo de todos”. (RACHED, 2008, p.22). 
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veemente de todos os países latino-americanos, sem ajuda financeira dos Estados Unidos, seria 

impossível a criação de uma instituição financeira multilateral para o hemisfério sul. Por muitos 

anos, tentara-se apoio do governo americano, que não se concretizou, às vezes por oposição do 

próprio presidente norte-americano, às vezes por oposição do congresso (BROIDE, 1968; 

HILTON, 1981). 

A obra de Broide (1968) faz um resgate minucioso dos antecedentes de criação do Banto 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), mencionando vários encontros entre governos em 

que a pauta foi levantada, pela primeira vez numa resolução datada de 14 de abril de 1890, fruto 

da Primeira Conferência Internacional Americana, realizada em Washington. Entretanto naquela 

época, como os países latino-americanos dependiam intensamente dos bancos europeus, a 

recomendação não era de um banco de desenvolvimento, e sim de um banco privado e 

comercial, que poderia estabelecer filiais nos países latino-americanos.  

Somente na Conferência de Montevideo, em 1933, levanta-se a questão da criação de um 

organismo de cooperação econômica e financeira, que seria comandado pelos Bancos Centrais 

Nacionais. Broide aponta que essa mudança de abordagem sobre o novo organismo pan-

americano teria sido consequência do contexto de grande crise da década de 1930, que afetara 

profundamente as economias latino-americanas. Segundo a resolução aprovada nesta 

conferência,  

el Banco Interamericano tendría las funciones de um Banco Central 

Continental, regulador de crédito y la moneda siendo sus funciones principales 

la de estabelecer y fomentar el crédito interamericano y el intercambio de 

capital; colaborar em la reconstrución de las economias monetárias nacionales 

y cumplir los demás fines  (BROIDE, 1968, p.3). 

Em 1940, na Conferência de Havana, os Estados Unidos demonstraram seu apoio a esse projeto, 

destinando um grupo de especialistas para colaborar com o comitê na estruturação do 

documento. Entretanto, apesar do apoio individual do presidente americano Franklin D. 

Roosevelt, o Congresso americano desaprovou o texto. 

Enquanto a criação de um banco focado na América Latina não era estabelecida, no final da 

Segunda Guerra Mundial, foram criadas as instituições gêmeas e também um novo padrão 

monetário para o mundo, indexado pelo dólar. Durante alguns anos, não se falara mais sobre a 

criação do Banco Interamericano em eventos internacionais. Esperava-se que as novas 
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instituições criadas pelo Acordo de Bretton Woods, juntamente com o Exim Bank24 , viessem a 

suprir as necessidades da América Latina. 

O surgimento de uma nova potência e de um novo mercado financeiro em Nova Iorque 

modificou a dinâmica financeira mundial. Lichtenztejn e Baer (1987) afirmam que não há dúvida 

de que o setor financeiro teria pressionado para a elaboração dos convênios de Bretton Woods, 

deixando em evidência a hegemonia norte-americana na redefinição das novas regras do jogo. A 

Conferência de Bretton Woods, que contou com delegados de 44 países, foi um marco no 

rearranjo de poder e de riqueza na escala mundial, sedimentando o surgimento de um novo 

hegemon. 

As propostas levantadas na Conferência centralizaram-se em Harry White e John Maynard 

Keynes (líderes da comissão americana e britânica, respectivamente), que consideravam 

indispensável a construção de um sistema de cooperação econômica baseado em regras e 

instituições multilaterais que evitasse o cenário dos anos 1930, marcado por políticas comerciais 

protecionistas e desvalorizações cambiais competitivas.  Ambos também defendiam a autonomia 

dos Estados para praticarem políticas econômicas que protegessem as economias nacionais de 

pressões financeiras internacionais. Por isso esse ideário enfrentava a oposição dos liberais, 

grandes banqueiros privados e administradores dos bancos centrais que haviam dominado as 

políticas financeiras até a década de 1930 (LICHTENZTEJN; BAER, 1987). 

Contrariamente à literatura convencional que delega a John M. Keynes o êxito da Conferência, 

Lichtenztejn e Baer (1987, p.28) defendem que “Bretton Woods foi certa e definitivamente um 

triunfo total do poder norte-americano, expresso no Plano White, fruto de uma negociação 

desigual, dentro de um quadro fictício de cooperação mundial que, na sua versão mais generosa 

foi, antes de tudo, a história da colaboração anglo-americana”. As propostas de Keynes 

absorvidas na Conferência, giraram em torno das grandes questões para a criação das 

“instituições gêmeas”, Banco Mundial e FMI.  

A decisão de estabelecer as sedes do Banco Mundial e do FMI em Washington deu-se pela 

tentativa de proteger essas instituições de uma possível caracterização como instituições de 

negócios, mantendo o caráter de empresas cooperativas governamentais. Desse modo, seus 

assuntos seriam tratados com os governos e não com o mercado financeiro. No entanto, em um 

tempo curto, logo se percebeu que não seria possível manter distanciamento dos investidores de 

Wall Street. Diante disso uma série de medidas foi necessária para ganhar a confiança do 

                                                             
24 Além das duas novas instituições de Bretton Woods, em 2 de fevereiro de 1934, fora criado o Banco de Exportação e 
Importação (Exim Bank) que atuava fundamentalmente numa política de promoção creditícia para facilitar a 
exportação e importação e o intercâmbio de mercadorias entre os Estado Unidos e o resto do mundo.  
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mercado financeiro. As duas principais medidas foram a indicação de Eugene Meyer, ex-

presidente do Federal Reserve Bank, para a presidência do Banco e o afastamento do banco das 

obrigações e preceitos da Organização das Nações Unidas (ONU) 25. As instituições gêmeas que 

nasceram sob à égide do sistema ONU, logo de início conquistaram sua independência26.  

Keynes ainda tentou, sem sucesso, que os ajustes da balança de pagamentos também fossem 

aplicados aos países superavitários, porém, o oposto, expresso pelo Plano White, foi ratificado 

pelo estatuto do FMI, criando obrigações somente para os países devedores. Lichtenztejn e Baer 

(1987, p.34) advogam que as instituições gêmeas foram utilizadas como instrumento de 

consolidação da dominação norte-americana, disfarçadas em organismos multilaterais que, em 

teoria, projetavam uma cooperação mundial. 

O primeiro empréstimo concedido pelo banco já demonstrava seu viés político por trás da ajuda 

financeira. Para emprestar à França 250 milhões de dólares, em 1947, o Banco Mundial exigiu a 

expulsão de certos comunistas do poder (KAPUR, 1997 apud PEREIRA, 2012). Outras 

amarrações políticas também condicionaram empréstimos no início da atuação do Banco 

Mundial, com o comprometimento de compra de bens e serviços de empresas situadas nos 

países capitalistas mais industrializados, em especial em seis deles: Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemanha, França, Itália e Japão. Além disso, Pereira acrescenta que “parte desses empréstimos 

foi destinada ao financiamento de projetos em áreas coloniais de interesse das suas respectivas 

metrópoles, contribuindo para provê-las de matérias-primas ou, simplesmente, abrir ou 

expandir frentes de exploração econômica a empresas metropolitanas”.  Em outras palavras, 

dinheiro dos países de classe média e baixa estava servindo para fortalecer os países 

industrializados (PEREIRA, 2012, p.407).27 

Pereira (2009) revela que a assistência a países mais frágeis econômica e institucionalmente 

com a roupagem multilateral viria a encobrir o viés político americano de estratégia de 

“salvação” contra o comunismo, evitando conflitos bilaterais. 

                                                             
25 A tese de doutorado de Tatiana Maranhão (2009) explicita que o distanciamento ideológico inicial entre o Banco 
Mundial, com projetos voltados ao setor econômico e com retorno financeiro facilmente mensurável, e a ONU, mais 
voltada aos direitos humanos, foi revertido na década de 1990 para uma nova convergência de ideias, revisitando 
conceitos com pobreza e desenvolvimento, sob uma nova perspectiva neoliberal. 

26 Como exemplo elementar dessa independência, evidencia-se que Assembleia da ONU é composta por alguns 
países-membros (193 países) com os quais FMI e Banco Mundial (188 países) não entraram em acordo, como Cuba e 
Coreia do Norte. 

27 Atualmente, essa condição mudou. Ao menos no tocante ao Brasil, em procedimentos licitatórios empresas 
nacionais recebem maior pontuação dentro dos critérios de seleção. Além disso, em projetos com recursos do Banco 
Mundial e do BID, apenas aquisições de bens maiores de US$ 5 milhões são internacionais. Para obras, a licitação 
pública internacional é obrigatória para valores maiores que US$ 25 milhões.  
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Para Washington, o Banco Mundial e os demais bancos multilaterais de 

desenvolvimento (BMDs) poderiam alavancar fundos para os países da periferia 

importantes do ponto de vista geopolítico, sem desgastar ainda mais o apoio 

doméstico à assistência internacional. Ademais, a roupagem multilateral 

permitiria aos EUA despolitizar a assistência externa e evitar tensões diretas com 

governos, como poderia ocorrer pela via bilateral (PEREIRA, 2009, p.84). 

Nesse contexto, apesar de sempre ter estado claro que o grande foco inicial do Banco Mundial e 

do FMI seria a Europa, os países da América, que apoiaram os aliados na II Guerra Mundial, 

sentiram-se completamente preteridos e manifestaram sua decepção. Na IX Conferência 

Internacional Americana, em Bogotá em 1948, essa questão foi novamente levantada, 

designando ao Comitê Consultivo Interamericano Econômico e Financeiro (CIES)28, a elaboração 

de novos estudos para deliberam tecnicamente sobre a viabilidade de criar um do novo banco 

(BROIDE, 1968, p.29). 

Os delegados participantes da conferência reivindicavam que a América Latina precisava 

desenvolver seu setor industrial, aproveitando seus recursos naturais. Para tanto os 

investimentos estrangeiros não poderiam estar focados exclusivamente em lucros e juros, mas 

também em aumentar a renda nacional e acelerar um desenvolvimento econômico sustentável. 

Clamavam também que aos Estados deveria ser reservado o direito de estabelecer medidas 

legais para evitar que os investimentos estrangeiros fossem utilizados direta ou indiretamente 

como instrumento de intervenção na política nacional ou na segurança dos interesses 

fundamentais.  

O resultado do estudo do CIES elucidou algo contraditório ao que havia sido denunciado na 

Conferência de Bogotá, apontando que a conjuntura político-econômica da época não era 

favorável à criação de uma instituição dessa natureza voltada somente para América Latina. 

Apesar das evidências contrárias, o grupo de trabalho do CIES defendeu que as instituições 

financeiras já criadas (Banco Mundial e FMI) estavam, por enquanto, suprindo a contento as 

necessidades de desenvolvimento econômicos de todos os países, mas deixaram em aberto que a 

proposta poderia ser tratada novamente, caso as circunstâncias mudassem.  

Nesse meio tempo, mesmo contrário aos Estados Unidos, a luta ávida por maior 

representatividade internacional e pela integração, principalmente econômica, da América 

Latina foi amenizada com criação da Comissão Econômica da América Latina e o Caribe (CEPAL), 

em 1948, uma das cinco comissões regionais da ONU. O ideário da CEPAL influenciou bastante as 

                                                             
28 O CIES foi criado em outubro de 1939 pelos Ministros das Relações Exteriores das Nações Americanas em sua 
primeira reunião. 
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primeiras décadas do BID com uma linha nacional-desenvolvimentista, denunciando as 

limitações do modelo liberal. Entretanto, com as grandes transformações ocorridas na década de 

1980, a preponderância de suas ideias não resistiu ao encurralamento do neoliberalismo.  

Em 1954 aconteceu um importante encontro em Petrópolis, Brasil, uma Reunião dos Ministros 

da Fazenda, onde foi novamente levantada a dificuldade em adquirir empréstimos junto ao BIRD 

e ao Exim Bank para países pequenos. Discutiu-se também o problema de se absorver capital 

estrangeiro na América Latina e do estímulo a esses investimentos. As instituições financeiras 

existentes exigiam uma situação econômico-financeira para concessão de empréstimo, o que os 

países latino-americanos não apresentavam, a fim de manter suas expectativas de retorno como 

as dos países europeus. Estava claro que os países latino-americanos estariam muito mais na 

condição de mutuário que de credor. Diante disso, para a criação de uma instituição financeira 

de desenvolvimento para América Latina, seria imprescindível a primazia da participação de 

capital norte-americano.  

Diante dessa relutância dos Estados Unidos em aderir à fundação do BMD latino-americano, 

destacou-se a fundamental interferência do presidente brasileiro Juscelino Kubitschek para o 

logro desse plano29. JK, na sua gestão entre 1956-1961, subiu ao poder com a intenção de 

“modernizar” o país e lançou o Plano de Metas30. Em 1958, é promovida a Operação Pan-

americana (OPA), que abordou aquilo que, do ponto de vista do governo brasileiro, constituíam 

os verdadeiros objetivos pan-americanos. A Operação urgiu a possibilidade de cooperação 

interamericana na luta contra o subdesenvolvimento econômico, colocando-se como um 

movimento de caráter multilateral e não somente como um conjunto de operações bilaterais. 

Broide (1968) assinala que este movimento “produziu um grande impacto na consciência latino-

americana e acelerou presumivelmente a mudança de atitude das autoridades norte-

americanas”.  Dessa maneira, a campanha pró-BID ganhou novo fôlego. 31 

Com esse espírito, houve uma troca intensa de cartas entre os presidentes do Brasil (Juscelino 

Kubitschek) e dos Estados Unidos (Dwight Eisenhower), possibilitando o esclarecimento dos 

problemas que a América Latina passava, principalmente devido à grande atenção dada aos 

países devastados pela guerra por meio do Plano Marshall, embora os países do novo continente 

                                                             
29 Segundo, Broide, 1968 e Weis, 2001; Couto, 2000;  Luis Alberto Moreno, presidente do BID durante o discurso 
inaugural da 47ª Reunião Anual da Assembléia de Governadores em Belo Horizonte, Brasil, em abril de 2006. 

30 O Plano de Metas foi um importante e ambicioso programa de industrialização e modernização que daria 
continuidade ao processo de substituição de importações que vinha sendo implementado nos dois decênios 
anteriores. 

31 Ver Operação Pan-americana. Compilação de Documentos, Tomo I (28 de maio a 17 de julho de 1958), Rio de 
Janeiro, Presidência da República. Serviço de Documentação, 1958, apud BROIDE, 1968, p.113 
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também tivessem contribuído para a vitória dos aliados na II Guerra Mundial. Foi salientado que 

a situação dos países latino-americanos apresentava-se muito mais frágil em comparação 

àqueles países, e que os Estados Unidos estavam muito mais preocupados com a disputa Leste-

Oeste do que com a coalisão pan-americana. Conquanto, sabiamente, JK utiliza-se dessa 

constatação para sutilmente amedrontar a grande potência face à iminência de apoio socialista 

às nações latino-americanas desassistidas.  

A primeira reação do presidente norte-americano, Dwight Eisenhower (1953-1961), foi de 

frieza. Porém logo os acontecimentos internacionais o convenceram a mudar de ideia. Em 1º de 

janeiro de 1959, as lutas revolucionárias em Cuba, lideradas por Fidel Castro, tomavam Havana, 

marcando o início da Revolução Cubana. Ao temer a difusão da ameaça comunista na América 

Latina, o presidente americano mudou sua atitude em relação à proposta de Juscelino 

Kubitschek, e, finalmente o Convênio Constitutivo do BID foi firmado por 18 países em 31 de 

dezembro de 1959.  Foram definidos que a sede seria em Washington D.C. e que o primeiro 

presidente seria o chileno Felipe Herrera, que na época era diretor do FMI, ex-filiado ao Partido 

Socialista Chinelo. 32 

Em depoimento para Ricardo Costa Couto (2000), um dos fundadores da CEPAL, o economista 

brasileiro Celso Furtado comemorou a criação do BID como a peça que faltava para a 

independência da América Latina. Ele defendia a criação de um banco mais independente para 

essa região a fim de sanar o ponto fraco da industrialização brasileira, o financiamento de longo 

prazo, visto que os investidores internacionais não vislumbravam boas oportunidades por aqui.  

O BID veio aprofundar a vitória da América Latina que foi a criação da 

Cepal. Porque ele a completava, a Cepal pensava, trabalhava, estudava, formava 

técnicos, não financiava nada. Então o BID veio a completar esse movimento de 

autonomia de decisões da América Latina. E foi uma vitória da América Latina. O 

Felipe Herrera não somente era chileno, mas era ligado ao Partido Socialista 

Chileno, partido de Salvador Allende. Portanto era gente com uma visão muito 

clara desses problemas, que tinha acompanhado a luta toda. Eu considero a 

                                                             
32 Ressalta-se que Cuba não chegou a assinar o Acordo Constitutivo em 1959, mas na primeira Assembleia de 
Governadores, ela participou como observadora. Em seu discurso, o Governador de Cuba afirma que seu país não é 
contrário à criação de uma instituição tão importante, mas questiona seu objetivo central e suas estratégias, 
exprimindo receosamente que “its framework reveals a compromise between orthodox comercial banking, which is 
based on the criterion of feasible and profitable private enterprise, and the broader concept of economic planning as the 
most adequate means to achieving the objective of harmonious development of the member countries.” Com a sua 
expulsão da Organização dos Estados da América (OEA) em 1962, a admissão de Cuba junto ao BID distanciou-se 
ainda mais. Em 2009, após a anulação da resolução que excluía a Ilha da OEA, fica a incógnita sobre sua futura filiação 
ao BID. Até 2017 Cuba ainda não tinha aceitado ser reintegrada à OEA (IDB, First Meeting of the Board of Governors, 
1960, p.57 ). 
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criação do BID uma vitória tão grande quanto foi a Cepal. Os dois se 

completaram. (FURTADO apud COUTO, 2000, p.41), 

O Banco Interamericano inicia suas operações num contexto de intensificação da 

Guerra-Fria na América Latina, no qual os Estados Unidos estavam receosos de que a Revolução 

de Cuba contaminasse os outros países. Paralela à criação do BID, foi lançada a Aliança para o 

Progresso (APP) pelo presidente John F. Kennedy, cujo objetivo principal era contenção do 

avanço do comunismo na América, o que se daria por meio do progresso do continente, a fim de 

provar que capitalismo e desenvolvimento justo não andavam separadamente.  (WEIS, 2001; 

LOUREIRO, 2017) 

Durante o século XX, diversos foram os marcos políticos e econômicos que objetivaram a 

cooperação, integração e o fortalecimento regional da América Latina, como a constituição da 

Organização dos Estados Americanos (1948), a Operação Pan-Americana (1958), a criação do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (1959), criação da Associação Latino-Americana de 

Livre-Comércio-ALALC (1960) e outros. Entretanto, frente à heterogeneidade dos países da 

região, aqueles economicamente mais frágeis não conseguiam alcançar em igual proporção os 

benefícios dessas cooperações.  

Diante disso, a Corporação Andina de Fomento (CAF) foi criada a fim de, originalmente, atender 

aos países Andinos: Chile, Venezuela, Peru, Equador e Colômbia, tendo a Bolívia aderido no ano 

seguinte.33 Em 1966 foi assinada a Declaração de Bogotá, que contemplou a aplicação de 

medidas de integração econômica e a coordenação das políticas dos países participantes em 

âmbito comercial, industrial, financeiro e em serviços de cooperação técnica. Em 1968, seu 

convênio constitutivo seria subscrito concebendo a entidade como um banco de 

desenvolvimento multilateral e agência de promoção do desenvolvimento e da 

integração andina. Suas operações iniciaram-se em junho 1970, com sede em Caracas, 

Venezuela. Em 1978, o Chile, ao sair do Grupo Andino, também se retirou da CAF, tendo a ela 

retornado em 1992.   

Esta instituição financeira representou para os andinos uma saída estratégica frente às 

dificuldades encontradas na ALALC, devido ao descaso com as especificidades dos países 

membros, gerando uma relação insatisfatória de custo-benefício para os países menos 

desenvolvidos da região. Sagasti (2002) revela que o BID teve estreita influência na criação 

                                                             
33 A CAF foi criada anteriormente a Comunidade Andina ou Grupo Andino (em espanhol, Comunidad Andina - CAN) é 
um bloco econômico sul-americano formado por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Outros dois países já foram 
membros efetivos da Comunidade Andina: Chile (de 1969 a 1976) e a Venezuela (entre 1973 e 2006). O grupo foi 
criado em 1969 com o Acordo de Cartagena, e, até 1996, era chamado de Pacto Andino. A cidade-sede da secretaria 
é Lima, no Peru. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloco_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_de_Cartagena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lima
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desse banco sub-regional. Nos anos 1980, a CAF chegou a receber do BID uma doação de 570 mil 

dólares para o fortalecimento da capacidade técnica de seus funcionários. Embora o montante 

não seja vultoso, isto expressa o interesse dos bancos maiores em fortalecer os bancos sub-

regionais para melhorar a eficiência do sistema de BMDs. 

No contexto da crise econômica da década de 1980, deu-se início ao processo de ampliação da 

área de atuação da CAF e de sua estrutura acionária, transformando-se de instituição andina em 

um órgão latino-americano. Logo, em dezembro de 1989, a CAF duplicou seu capital autorizado e 

convidou outros países latino-americanos a ingressar como membros. Em 1990 ocorre a entrada 

do primeiro país não andino, o México, como membro extra-sub-regional. Desde 1996 o Brasil 

tem acesso a empréstimos da CAF, mas somente com a grande mudança no estatuto da 

instituição em 2007, ele se tornou membro (COSTA; GONZALEZ; ALMEIDA, 2014, p.94). 

 

1.2.2   A Natureza dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento 

Com o propósito de iluminar a compreensão da atuação dos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento (BMD) e evitar críticas inconsistentes, faz-se necessário investigar a natureza 

desse tipo de instituição.   

Os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento encontram-se na intersecção do sistema de 

organizações internacionais de desenvolvimento e do sistema financeiro internacional. Seu 

capital advém dos bancos centrais de países (mutuários ou não), que por sua vez são 

transformados em diversos produtos para serem vendidos no mercado de capitais, para a 

captação de mais recurso. Os BMDs surgiram da justificativa oficial de escassez de recurso 

financeiro para a implementação de projetos de desenvolvimento.  

Os BMDs, dessa forma, ocupam um lugar singular e importante, na tentativa de fomentar 

desenvolvimento econômico e social de regiões desfavorecidas por meio de empréstimos a 

atividades de baixo retorno financeiro e amortização de longo prazo, doações e assistência 

técnica, para entes estatais e privados, inclusive outros bancos com foco no desenvolvimento. 

Esses bancos foram evoluindo ao longo do tempo, modificando sua concepção inicial, 

anteriormente mais voltada a empréstimos ao setor privado, transformando-se num modelo 

muito mais amplo, abarcando mais funções.  Antes do surgimento dos Bancos Multilaterais de 
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Desenvolvimento, os empréstimos internacionais eram feitos via bancos privados34 ou públicos 

nacionais.  

A criação de um banco multilateral facilita a captação de recursos no mercado financeiro a 

custos mais baixos, repassando-os aos países mutuários, que tendem a apresentar pior 

classificação de risco no mercado financeiro em relação aos BMDs.  Os Bancos Multilaterais têm 

seu capital autorizado dividido em dois tipos: o capital ordinário (efetivamente pago pelos 

membros) e o capital garantia (que pode vir a ser solicitado em caso de saída ou inadimplência). 

Sagasti e Prada (2006) defendem que os BMDs são um dos modelos mais qualificados no campo 

de financiamento, e que nunca o setor privado ou organismos bilaterais seriam tão eficientes em 

captar recursos e fornecer financiamento da mesma maneira. 

Um importante componente da estrutura dos Bancos Multilaterais é o enquadramento do seu 

capital como capital internacional, imune a qualquer taxação, expropriação ou execução de 

garantia de desfalque (default)35. Todos os países membros devem adequar a sua legislação para 

cumprir esses requisitos.  Seus funcionários também possuem caráter internacional, não sendo 

regido pelas leis trabalhistas do país no qual trabalham e sim por meio de leis próprias de cada 

instituição (todos seus funcionários ganham até em dólares) 36 

Além do capital e dos funcionários do Banco estarem acima de qualquer legislação tributária 

nacional, ressalta-se que as regras para aquisição de bens, serviços e consultorias financiadas 

com contrapartida de recurso externo estão acima das leis federais de qualquer país. No caso do 

Brasil, apesar de, em teoria, a aquisição de bens e serviços com recurso financeiro dos BMDs 

estarem acima da Lei Federal 8666/93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, na prática, como todo o processo de licitação é feito pelos órgãos 

nacionais, os Tribunais de Contas brasileiros exigem que os procedimentos estejam de acordo 

com a legislação nacional. Segundo as entrevistas com alguns servidores públicos, 

eventualmente há conflitos burocráticos entre os BMDs e os tribunais de conta brasileiros (Ver 

síntese das entrevistas em apêndice da tese). 

                                                             
34 O banco americano Exim-bank realizara na década de 1940 alguns empréstimos importantes para o Brasil, mas 
especificamente para Companhia Vale do Rio Doce, Estrada de Ferro Central do Brasil e Companhia de Navegação 
Lloyd Brasileiro. 

35 Como os bancos multilaterais pertencem as nações, seu próprio estatuto já estabelece um capital (capital garantia) 
para o caso de desfalque ou saída de algum membro, que todos os outros países poderiam vir a aportar. Essa condição 
passa ainda mais segurança para investidores que compram seus títulos no mercado financeiro.  

36 Ver Art. 7º.  Articles of Agreement – BIRD, 2012; Art. 11  Agreement Establishing The Inter-American Development 
Bank (C-15); Capitulo VIII do Convênio Constitutivo da CAF, 2015.  
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Os BMDs têm seus próprios critérios para a aquisição de produtos e serviços, que, deveras, são 

mais sensatas, visando à melhor qualidade do produto, e não somente à economicidade da 

Administração Pública, em curto prazo. Para contratações de serviços com características 

intelectuais, como projetos e estudos, a pontuação dada ao currículo e à proposta técnica 

apresentada é muito maior que a pontuação dada para a proposta financeira do concorrente. Os 

bancos entendem que nem sempre o melhor produto é o mais barato. 37   

Toda essa blindagem em seu estatuto faz de um Banco Multilateral uma instituição bastante 

poderosa, que apesar de ter baixo retorno financeiro, oferece aos seus investidores solidez. A 

reputação dessas agências é seu maior trunfo para captar investimentos. Elas são tomadas como 

um selo de qualidade, sobretudo devido a sua rigidez na aplicação de regras antifraude e 

anticorrupção. A fim de levantar recursos, eles procuram estabelecer-se como instituições 

legítimas e confiáveis para o mercado financeiro internacional. Como exemplo, segundo 

entrevistas com os funcionários do Banco Mundial, tanto eles como o BID optaram por não 

participar do financiamento dos megaprojetos para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas no 

Brasil, visto a grande possibilidade de conduta ilegal por parte dos governos brasileiros.38 

A grande preocupação em garantir sua reputação junto aos investidores é justificada pelo anseio 

em manter sua alta classificação de crédito (classificação de risco ou rating) no mercado de 

capitais, no caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Internacional para 

Recuperação e Desenvolvimento (BIRD), AAA, e da Corporação Andina de Fomento (CAF) AA-, 

atribuída pelas principais agências de classificação de crédito, Fitch Ratings, Moody's e Standard 

& Poor's.39  

Em uma era dominada pelas finanças, a classificação de crédito é a nota mais importante que 

qualquer pessoa física ou jurídica pode ter. Sendo assim, ainda que os BMDs emprestem 

                                                             
37 O parágrafo seguinte da Lei 8666/93 expressa a exceção dada às aquisições públicas feitas com recurso dos BMDs: 
“Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de 
financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro 
multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de 
acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas 
e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para 
a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e 
sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade 
imediatamente superior” (Parágrafo 5º, art. 41 da Lei Federal 8666/93 , grifo da autora - primeira modificação após 
publicação da lei) 

38 As sínteses de todas as entrevistas estão em apêndice. 

39 Classificação de crédito, classificação de risco ou rating é feita através de notas representadas sob letras e sinais 
aritméticos dadas a partir de uma avaliação feita pelas principais agências de classificação de risco, como a Fitch 
Ratings, Moody's e Standard & Poor's, sobre a capacidade da entidade cumprir suas obrigações financeiras. A 
classificação pode variar entre AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C e D (default), podendo ser ainda mais refinada 
utilizando sinais negativos e positivos.   Para exemplificar, em 2016 os Estados Unidos estavam com classificação 
variada entre AA- e AAA, e o Brasil, BB+,  segundo as três maiores agências de classificação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_de_classifica%C3%A7%C3%A3o_de_risco_de_cr%C3%A9dito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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majoritariamente para o setor público, o mercado financeiro possui grande influência no 

funcionamento de sua atuação. Desse modo, o formato da estrutura acionária de um BMD 

assegura uma classificação alta no mercado de capital, maior que a de muitos membros 

mutuários, permitindo que países mais instáveis, mais pobres e, portanto, com maior risco para 

os investidores, tenham acesso a mais recursos.   

Os bancos de desenvolvimento possuem uma natureza de certa forma conflituosa, que por 

muitas vezes coloca em dúvida o mérito de seus propósitos.   Seus recursos, a natureza dos seus 

objetivos e o alcance da sua ação são de caráter essencialmente público, mas sua prática é 

predominantemente a de um grande banco comercial privado. A comprovação de retorno 

econômico e/ou financeiro em todas as aquisições financiadas com recurso externo é uma 

evidência dessa dualidade, manifestando-se mais veemente em projetos de cunho 

essencialmente social. Por outro lado, segundo entrevista com o ex-coordenador da COTEF40 do 

Governo do Estado do Ceará, Mário Fracalossi, recorrer a financiamentos de projetos sociais - 

que em teoria não são produtivos (não geram riqueza) - junto ao BMDs não seria um processo 

problemático, se a elaboração da avaliação econômico-financeira for “criativa”. Como exemplo, 

um projeto de saneamento pode ser justificado pela economia do investimento em saúde por 

parte do Estado, o que geraria um excedente para pagar os juros do empréstimo.   

Um aspecto que favorece a contratação com os bancos multilaterais em detrimento dos 

nacionais é a taxa de juros consideravelmente mais baixa oferecida pelos BMDs. O Banco 

Mundial e o BID possuem classificação de risco AAA, ambos conseguem captar recursos no 

mercado de capital de forma mais vantajosa, repassando essa vantagem para os seus clientes. 

Em 2016, esses dois bancos emprestavam a juros de cerca de 2% a.a., e a CAF, a 4%. Por sua vez, 

o BNDES emprestava a 8% a.a. 41 

Relacionado ao Banco Mundial, por um acordo informal vigente desde 1944, seu presidente é 

sempre um cidadão norte-americano indicado pelos Estados Unidos. Embora o presidente 

apresente-se formalmente como coordenador dos diretores executivos, com direito a voto 

apenas num momento de empate, ele ostenta efetivamente o poder máximo da instituição, pois, 

além de programar as diretrizes gerais, imprime traços pessoais ao banco. Portanto, a escolha do 

presidente sempre é uma decisão de grande expectativa nos meios políticos e financeiros, 

influenciando principalmente o mercado de capitais. Até 2015 já passaram doze americanos pela 

                                                             
40 Coordenadoria Técnica-Financeira da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Ver entrevista com 
Mário Fracalossi realizada em 04 de setembro de 2015, em apêndice. 

41 Os BMDs utilizam a taxa de juros internacional Libor para seus empréstimos. Em 2008, a taxa Libor valia cerca de 
5%, em 2010-2011 ela caiu para 0,3% e nos últimos três anos ela voltou a subir. No início de 2018 ela está 1,6% 
(Informação verbal do orientador de célula da dívida ativa da SEFAZ-CE). 
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presidência. Alguns, ao assumirem a gestão, deram-lhe uma roupagem bem diferente das 

anteriores, como Robert McNamara (1968-1981).  

O presidente do Banco Mundial é eleito para um mandato de cinco anos, com direito a reeleição. 

O atual presidente Jim Yong Kim, no comando desde 1º de julho de 2012, veio para quebrar o 

paradigma do currículo de gestores da instituição. Conforme Tabela 1 elaborada por Pereira 

(2009), observa-se que todos os presidentes tiveram passagem pelo mercado financeiro, 

carregando esse viés em suas diretrizes, com a exceção do presidente atual, Jim Yong Kim, que é 

médico e antropologista, especialista em saúde global. É interessante acrescentar que Jim Kim, 

em um documentário americano lançado em 2017, Bending the Arc42, depõe sobre o fato de ter 

aceito assumir a presidência do Banco como seu maior desafio da vida, embora tenha sido 

sempre um grande crítico do Banco Mundial. Segundo suas palavras, antes de sua decisão 

parecer contraditória, o seu propósito ao assumir a presidência era buscar colaborar para maior 

efetividade do banco quanto ao seu papel de financiador de desenvolvimento, tensionado os 

principais objetivos do órgão que é erradicar a pobreza e compartilhar a riqueza.   

Todos os países-membro do Banco Mundial devem ser antes membros do FMI, e, para ser 

membro do FMI, algumas comprovações de orientação macroeconômica são requeridas. Os 

membros devem seguir as políticas divulgadas pelo Fundo, atentando para o equilíbrio da 

balança de pagamentos. Como em uma empresa comum, o poder de decisão dentro dos BMDs é 

proporcional à propriedade acionária. Dessa forma, o poder de voto no Banco Mundial, assim 

como no FMI, é desigual e proporcional ao capital aportado por cada Estado-membro, quantia 

que é negociada politicamente entre os Estados. 

O controle exercido pelos Estados Unidos no interior do Banco Mundial foi sedimentado na 

própria estrutura de governança da instituição, uma vez que a distribuição de poder no controle 

interno do Banco não segue a estrutura igualitária entre os países-membros, traduzida pela 

desigualdade da percentagem das cotas de ações. Embora tenha havido redução do capital do 

Estados Unidos na estrutura do Banco Mundial, consequentemente de seu poder de voto, após 

seis aumentos de capital em mais de 70 anos de existência da instituição, eles continuam 

mantendo o controle das principais decisões da instituição (KAPUR; LEWIS; WEBB, 1997; 

PEIREIRA, 2009; RACHED, 2008). 

  

                                                             
42 O documentário trata de uma associação chamada Partners in Health, fundada por jovens que foram trabalhar no 
Haiti na luta contra a tuberculose, tencionando o debate sobre Saúde Publica com os poderosos políticos e instituições 
globais. Para a crítica do filme, acessar http://www.imdb.com/title/tt6370266/ 
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Tabela 1 - Presidentes do Banco Mundial 

Presidente do Banco  Período Exercício antes da presidência do Banco Mundial 
1 Eugene Meyer Junho a dezembro  

de 1946 
Banqueiro de investimentos (Eugene Meyer and Company) e 
editor do jornal The Washington Post 

2 John McCloy Março de 1947   
a junho de 1949 

Advogado e conselheiro do National Bank  
(depois Chase Manhattan) 

3 Eugene Black Julho de 1949 a  
dezembro de 1962 

Vice-presidente do Chase National Bank  
(depois Chase Manhattan) 

4 George Woods Janeiro de 1963 a 
março de 1968 

Presidente do First Boston Bank 

5 Robert McNamara Abril de 1968 a 
junho de 1981 

Presidente da Ford Motors e depois Secretário de Defesa 
nos governos Kennedy (1961-1963) e Johnson (1963-1969) 

6 Tom Clausen Julho de 1981 a 
junho de 1986 

Presidente do Bank of America 

7 Barber Conable Julho de 1986 a 
agosto de 1991 
 

Deputado Federal (membro da comissão financeira da 
Câmara Federal 

8 Lewis Preston Setembro de 1991 
a maio de 1995 

Presidente do J.P. Morgan & Co. 

9 James Wolfensohn Junho de 1995 a 
maio de 2005 

Alto executivo do banco de investimentos Salomon Brothers 
e presidente da James D. Wolfenson Inc., do mesmo ramo 

10 Paul Wolfowitz Junho de 2005 a 
junho de 2007 

Embaixador dos EUA na Indonésia (1986-89), Sub-Secretário 
de Defesa (1989-1993), professor de relações internacionais 
na Johns Hopkins University (1994-2001) e novamente 
Subcretário de Defesa (2001-2005) 

11 Robert Zoellick Julho de 2007 a 
junho de 2012 

Vários cargos no Departamento do Tesouro durante os anos 
1980, vice-presidente executivo da Fannie Mae (1993-1997), 
negociador principal dos EUA na OMC para Ásia e Pacífico 
(2001-2005), Sub-Secretário de Estado para Assuntos 
Econômicos, Empresariais e Agrícolas (2005-2006), 
conselheiro internacional principal do banco de 
investimentos Goldman Sachs (2006-2007) 

12 Jim Yong Kim Desde julho de 
2012 

Médico e antropologista, Presidente da Dartmouth College 
(2009-2012), professor da Harvard Medical School, e antigo 
diretor do Departamento de HIV/AIDS da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 

Fonte: Pereira, 2009, p.50, alterada pela autora  

O Quadro 1 é uma síntese das Tabelas 2 e 3 (no final deste capítulo) sobre a estrutura de poder 

de voto do Banco Mundial. Verifica-se que apesar de ainda se manter como o maior acionista, o 

poder de voto dos Estados Unidos diminuiu bastante ao longo dos anos. No ato de criação do 

Banco Mundial em 1944, os Estados Unidos possuíam 41,40% do poder de voto, hoje, 15,02%. Já  

o Brasil não alterou muito seu poder de voto. 

Quanto ao BID, no decorrer dos anos ele também abriu seu capital para países não membros e 

não tomadores de empréstimos. Em cada aumento de capital, os Estados Unidos injetam mais 

capital, vislumbrando o aumento de sua influência. Apesar disso, há fortes negociações para 



                                                                                                                                     CAPÍTULO 1 – A CONSTRUÇÃO DE CONSENSO                                                                                                    
  

 

51 
 

assegurar o controle do banco por parte dos países mutuários, preservando sua maioria no 

poder de voto. É nesse período também que a Assembleia de Governadores revisa suas 

estratégias e diretrizes, configurando-se como um momento especial de alinhamentos, 

direcionamentos e novos rumos. 

Ao observar as Tabelas 4 e 5, no final deste capítulo, percebe-se que a estrutura acionária do 

Banco Interamericano alterou-se significativamente desde o momento de sua constituição até o 

nono aumento de capital em 2010. Quando da sua criação, com a exceção dos Estados Unidos, 

todos os outros 20 membros eram mutuários. Atualmente, após a abertura do seu capital, o BID 

constitui-se de 26 membros mutuários e 22 membros não mutuários. Todavia, o foco dos seus 

empréstimos continua sendo os países da América Latina.  

Embora sempre nas mesmas posições do ranking acionário, o poder de voto dos EUA e o do 

Brasil mudou sutilmente dentro da estrutura de voto do BID. No Acordo Constitutivo os EUA 

detinham 41,17% dos capitais e Brasil, 12,13%. No presente os EUA possuem 30,01% e Brasil, 

10,75%. Contudo é importante destacar que os membros mutuários procuram sempre se 

resguardar mantendo o somatório de seu poder de voto acima de 50, a fim de garantir o papel 

precípuo de fomento ao desenvolvimento da América Latina e Caribe.  O poder de voto dos 

mutuários no Acordo Constitutivo era de 50,67% e, atualmente, de 50,02% (Ver Quadro 2). 

Quadro 1- Evolução do Poder de Voto do Banco Mundial 

Países Ano De Criação Atualmente 

EUA 41,40% 15,02% 

Brasil 1,37% 1,69% 

Mutuários Não se aplica 53,77% 

Fonte: Elaboração própria, segundo dados do World Bank, Annual Report, Sep. 27 1946 e do World Bank 
Annual Report 2014, IBRD/IDA Management's Discussion & Analysis and Financial Statements 

Nota1: No ano de criação do BIRD (Banco Mundial), apenas os Estados Unidos não eram mutuário, visto 
que naquela época todos os países da Europa estavam recebendo empréstimos para sua reconstrução no 
pós- Segunda Guerra Mundial 

Nota2: “Atualmente”, no caso do Banco Mundial refere-se 2014, última atualização do estatuto do Banco 

 
Quadro 2 - Evolução de Poder do Voto do BID 

 Países Ano de Criação Atualmente 

EUA 41,17% 30,01% 

Brasil 12,13% 10,75% 

Mutuários 50,67% 50,02% 

Fonte: Elaboração própria, segundo dados do Agreement Establishing C-15 e da Resolution AG 1-12   

Nota: “Atualmente”, no caso do Banco Mundial refere-se 2015, última atualização do estatuto do BID. 
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O Oitavo Aumento de Capital do BID em 1994, segundo Couto (2000), foi um momento de 

inflexão em termos de relacionamento com os Estados Unidos, que sempre buscaram mais 

influência dentro desse BMD regional. Eles procuraram transformar o banco numa agência a 

serviço do seu governo, por meio de algumas estratégias como: o estabelecimento de sua sede 

em Washington, fora de um dos países mutuários; o direito tácito de sempre indicar o vice-

presidente; e também controlando o momento certo do aumento de capital em troca de 

concessões. 

Outro aspecto importante que diferencia o BID do Banco Mundial é que o presidente do BID não 

é escolhido por meio de indicação, e sim eleito pela maioria absoluta dos governadores 

(representante de cada país acionário). Já a vice-presidência executiva do BID é sempre formada 

por um cidadão norte-americano, estabelecido por um acordo informal. Esse fato poderia indicar 

uma maior independência do BID em relação à interferência norte-americana. No entanto, 

conforme argumenta Tussie (1995, pp.17-34), os Estados Unidos mantiveram sua influência 

política sobre o BID desde sua criação, devido a seus aportes de capital e devido a sede do banco 

localizar-se em território norte-americano. Como foi mostrado, atualmente, os Estados Unidos 

ainda possuem mais de 30% do poder de voto da instituição latino-americana.  

Cuba, que não chegou a fazer parte do BID por ter sido afastada da OEA em 1962, mesmo após 

ter sua exclusão revogada em 2009, não aceitou integrar nenhum dos dois órgãos por acreditar 

que ambas seriam incapazes de representar ”os desejos dos povos da América e das Caraíbas e 

incapazes de representar os seus valores, os seus interesses e os seus verdadeiros desejos de 

democracia”, sobretudo devido à interferência norte-americana, sugerindo a criação de uma 

organização latino-americana sem a presença dos EUA. Em 2015 Raul Castro deixou a entender 

que Cuba poderia vir a integrar a CAF (Entrevista de Raul Castro dada à Agence France Presse 

em 08 jun. 2009). 

Todos os presidentes de ambos os bancos (Banco Mundial e BID) foram reeleitos mais de uma 

vez. O presidente, os diretores e toda a equipe executiva dos BMDs são funcionários de 

dedicação exclusiva do banco, não devendo exercer nenhuma outra atividade profissional em 

nenhum país.  

Outros pontos divergentes entre esses dois bancos seriam, segundo Couto (2000), por parte do 

BID: 

[...] maior tolerância e melhor compreensão dos problemas regionais; 

empatia natural com o desenvolvimento latino-americano, decorrente da 

própria razão de ser da instituição, adoção, desde o início, de regras 
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diferenciadas para empréstimos aos países, sempre mais favoráveis aos de 

menor nível de desenvolvimento; não condicionamento dos financiamentos de 

investimentos à adoção de políticas macroeconômicas ou setoriais por ele 

aprovadas [...] (COUTO, 2000, p.39). 

A interpretação dos gráficos 1 e 2, referentes aos aumentos de capital do Banco Mundial e do 

BID, e das tabelas sobre sua estrutura acionária mostram com clareza as diferenças política e 

econômica dos bancos, ressaltando o imenso poder do Banco Mundial. Este iniciou suas 

operações em 1944 com 7,67 bilhões de dólares (US$ 74,692 a preço de 2010) e atualmente 

detém 257,4 bilhões de dólares. Já o BID foi fundado com 850 milhões de dólares em 1959 (US$ 

4,99 bilhões a preço de 2010), e hoje possui 70 bilhões dólares. A CAF, com a grande 

reformulação estatutária de 2007, passou a contar com capital (ordinário + garantia) de 15 

bilhões de dólares; recurso pequeno quando se compara com o limite de exposição do Brasil 

junto ao Banco Mundial que é de 15,8 bilhões de dólares. 

Gráfico 1 - Aumento de Capital do Banco Mundial 

 

Fonte: elaboração própria com base em documentos oficiais do Banco Mundial e comunicados em seu site. 
Nota: Dados deflacionados para o ano de 2010 via http://stats.areppim.com/calc/calc_US$lrxdeflator.php 

 
 

Gráfico 2 - Aumento de Capital do BID 
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Fonte: elaboração própria com base em documentos oficiais do BID e comunicados em seu site.  
Nota: Dados deflacionados para o ano de 2010 via http://stats.areppim.com/calc/calc_US$lrxdeflator.php 

 

Uma grande diferença da CAF para os outros BMDs abordados nessa pesquisa é que suas ações 

são de propriedade tanto de instituição de direito público, como semipúblico, e de direito 

privado com finalidade social, como alguns bancos privados. Além suas ações pertencerem a 

dezenove países membros da América Latina e a outros países não mutuários, quatorze bancos 

privados também possuem ações da instituição. O poder de voto também é proporcional à 

propriedade das ações, e a eleição do presidente, assim como no BID, ocorre por maioria 

absoluta dos governadores.  

Ao longo dos quase 50 anos de existência, já houve seis aumentos de capital da Corporação. 

Segundo Castro (2011), o aumento de capital de 2007, que mudaria profundamente a estrutura 

do seu capital da Corporação, absorvendo novos membros e deixando de ser uma instituição 

Andina para se tornar latino-americana foi uma mudança delicada e bastante maturada. 

Tornaram-se países-membros Brasil, Argentina, Panamá, Paraguai e Uruguai. Por esse novo 

Convênio, o banco perdeu seu caráter sub-regional, passando a ter uma atuação regional.  

A estrutura acionária da CAF, majoritariamente composta de países de menor desenvolvimento 

relativo, impõe a necessidade de atuar com um volume maior de recursos efetivamente 

disponíveis. 66,67% do capital subscrito da Corporação é capital ordinário, ou seja, é necessário 

que os bancos centrais detenham esse capital já em conta para aplicar na Corporação. Essa 

relação é bastante peculiar quando comparado com os outros dois bancos, cujo capital ordinário 

é menor do que 5% do capital total, ficando o restante como capital garantia, para o caso de um 

extraordinário desfalque, ou retirada de algum membro. O Quadro 3 apresenta os acionistas da 

CAF (COSTA; GONZALEZ; ALMEIDA, 2014). 

De acordo com as entrevistas e com a literatura, apreende-se que os bancos multilaterais 

trabalham de forma sinérgica, com pouca competição entre eles. Tussie (1995, p.96) destaca que 

no início da atuação do BID, ele procurou trabalhar em nichos diferentes do Banco Mundial, mas 

não necessariamente de forma a complementar as ações daquele, mas sim de modo a evitar 

superposição de financiamento. Na década de 1990, a convergência entre as ideias desses dois 

bancos cresceu gerada pelo contexto econômico-financeiro delicado dos países periféricos, 

fazendo com que as políticas de estabilização macroeconômica e de ajuste estrutural se 

tornassem a maior preocupação dessas instituições.  
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Quadro 3 - Acionistas CAF em 2015 

Países Membros  Acionistas Privados 

Bolívia Banco de Inversión y Comercio Exterior, S.A. (Argentina) 

Brasil Banco BISA S.A. (Bolívia) 

Colômbia Banco Mercantil - Santa Cruz S.A. (Bolívia) 

Equador Banco DAVIVIENDA S.A.(Colômbia) 

Panamá Corporación Financiera Colombiana S.A. (Colômbia) 

Paraguai Banco de Guayaquil (Equador) 

Peru Banco del Pacífico S.A. (Equador) 

Uruguai Banco de Crédito del Perú (Peru) 

Venezuela BBVA Banco Continental (Peru) 

Barbados Scotiabank Perú S.A.A. (Peru) 

Chile  Banco Internacional del Perú S.A.A. (Peru) 

Costa Rica Banco de Maracaibo (Venezuela) 

Espanha Banco del Caribe C.A. Banco Universal – BANCARIBE (Venezuela)  

Jamaica Mercantil C.A. Banco Universal (Venezuela) 

México 
 Portugal 
 República Dominicana 
 Trinidade e Tobago   

Fonte: Elaboração própria, segundo Convênio Constitutivo de março de 2015 

No caso do Brasil e do Estado do Ceará, observa-se que a evolução dos três bancos gerou uma 

certa especialização em suas  áreas de atuação. Como exemplo, destaca-se que no Brasil o BID 

tem mais tradição no financiamento de transporte urbano; o Banco Mundial possui mais 

conhecimento em área rural. Relata-se que a experiência setorial dos bancos é um aspecto 

considerado pelo mutuário para a escolha do financiador, uma vez que não há muita diferença 

entre o Banco Mundial e o BID em relação a critérios de financiamento. A semelhança no modus 

operandi não é coincidência, visto que o BID por alguns anos foi tutelado pelo Banco Mundial, 

aprendendo todos os detalhes operacionais (TUSSIE, 1995). Já a CAF, como foi mostrado 

anteriormente, possui taxa de juros duas vezes mais alta que os outros dois bancos e, por ser um 

banco pequeno, ela não presta auxílio técnico ao mutuário, incorrendo, desta forma, em um 

processo de aprovação e implementação de projeto mais flexível e rápido que o dos outros dois 

bancos. Essa última característica tem sido muito apreciada pelos mutuários mais experientes 

com financiamento multilateral como o Governo do Estado do Ceará.     

Os funcionários dos bancos do escritório do Brasil possuem autonomia dentro do banco na seara 

da implantação de projetos (ou seja, etapa posterior à aprovação), uma vez que sua perspectiva 

já está sobremaneira alinhada com a da instituição.  Segundo eles, não existem conceitos 

estabelecidos pelo banco que direcionem a implementação dos projetos, a não ser as 
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salvaguardas sociais e ambientais da instituição e o alinhamento com as tendências mundiais, as 

quais eles buscam aplicar considerando as peculiaridades de cada território.  

Em teoria os BMDs procuram se resguardar quanto às interferências políticas na sua atuação. É 

constante ouvir de seus funcionários que suas decisões são estritamente técnicas. Isso também 

consta explicitamente em documentos oficiais, como em seus estatutos, fazendo acreditar que é 

possível dissociar decisões econômicas de decisões políticas. 43 No entanto, muitos autores 

apontam que, principalmente até o início do Consenso de Washington, a ajuda econômica do 

Banco Mundial e do BID era bastante pautada por decisões da cúpula norte-americana (COSTA 

et al, 1990; TUSSIE, 1995; KAPUR; LEWIS; WEBB, 1997; LOREIRO, 2017).  

O Brasil, sendo o maior tomador de empréstimo dos três BMDs abordados nesta tese, possui 

escritórios representantes em Brasília. O escritório do Banco Mundial é constituído de cerca de 

200 funcionários, sendo a grande maioria brasileira. Porém, as posições mais altas de chefia do 

escritório (diretor, vice-diretor, chefe de operações) nunca são ocupadas por brasileiros, 

permanecendo um estrangeiro no cargo por dois ou três anos. Segundo entrevistas, o Banco 

procura impedir o viés político em importantes decisões, incentivando (obrigando) a 

rotatividade de altos funcionários tanto para estimular a circulação de ideias como para evitar 

que o estreitamento de laços afetivos enfraqueça as decisões que deveriam ser impessoais. Essa 

é uma evidência da tentativa de blindar as ações do Banco Mundial de qualquer viés pessoal ou 

ideológico. 

Essa reiterada afirmação de que os BMDs sempre agem conforme decisões racionais e técnicas 

remete ao protestantismo ascético dos trabalhos de Max Weber, que, segundo Souza (2015), foi 

utilizado superficial e enviezadamente com o propósito de legitimar a ideologia da 

modernização. Nessa linha de interpretação, as decisões racionais, supostamente mais efetivas, 

contraporiam às decisões afetivas e irracionais inerentes ao “homem cordial”, que Sergio 

Buarque de Holanda, criticado por Jessé de Sousa, evoca. “Nessa leitura, o norte-americano seria 

o campeão da democracia e da eficiência econômica por razões ‘culturais’ e, portanto, por 

‘superioridade moral’ de sua ‘cultural’” (SOUZA, 2015, p.45-46). 

  

                                                             
43 Ver Article of Agrement do BIRD, Article IV, section 10 (Political Activity Prohibited); Agreement Establishing do 
BID, Article VIII, Section 5, alínea f (President, Executive Vice President, and Staff); Convênio da CAF, Artigo 39, 
Capítulo V. 
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Tabela 2 - Estrutura Acionária do Banco Mundial em 1946 

Países 
Subscrição de Capital (milhões de dólares) 

capital ordinário + capital garantia 
% Votos 

1 Estados Unidos 3175 41,40 

2 Reino Unido 1300 16,95 

3 China 600 7,82 

4 França 450 5,87 

5 Índia 400 5,22 

6 Canadá 325 4,24 

7 Holanda 275 3,59 

8 Bélgica 225 2,93 

9 Polônia 125 1,63 

10 Tchecoslováquia 125 1,63 

11 Brasil 105 1,37 

12 África do Sul 100 1,30 

13 Dinamarca 68 0,89 

14 México 65 0,85 

15 Noruega 50 0,65 

16 Egito 40 0,52 

17 Iugoslávia 40 0,52 

18 Chile 35 0,46 

19 Cuba 35 0,46 

20 Grécia 25 0,33 

21 Irã 24 0,31 

22 Peru 17,5 0,23 

23 Filipinas 15 0,20 

24 Uruguai 10,5 0,14 

25 Luxemburgo 10 0,13 

26 Bolívia 7 0,09 

27 Iraque 6 0,08 

28 Equador 3,2 0,04 

29 Etiópia 3 0,04 

30 Costa Rica 2 0,03 

31 Guatemala 2 0,03 

32 República Dominicana 2 0,03 

33 El Salvador 1 0,01 

34 Honduras 1 0,01 

35 Islândia 1 0,01 

36 Nicarágua 0,8 0,01 

37 Paraguai 0,8 0,01 

38 Panamá 0,2 0,00 

Total 7670 100,00 

Fonte: Elaboração própria, segundo World Bank, Annual Report, Sep. 2
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Tabela 3- Estrutura Acionária do Banco Mundial em 30 de junho de 2014 (continua) 

MEMBROS % Votos MEMBROS % Votos MEMBROS % Votos MEMBROS % Votos 

1 Estados Unidos 15,02% 48 Peru 0,37% 95 Letônia 0,10% 142 Burundi 0,06% 

2 Japão 8,13% 49 República Tcheca 0,37% 96 Luxemburgo 0,10% 143 Butão 0,06% 

3 China 5,25% 50 Irlanda 0,34% 97 Madagascar 0,10% 144 Djibuti 0,06% 

4 Alemanha 4,46% 51 Marrocos 0,34% 98 Moldova 0,10% 145 Eritreia 0,06% 

5 Reino Unido 4,15% 52 Israel 0,32% 99 Namíbia 0,10% 146 Gâmbia 0,06% 

6 França 4,06% 53 Palau 0,30% 100 Qatar 0,10% 147 Granada 0,06% 

7 Índia 3,06% 54 Portugal 0,30% 101 Sudão do Sul 0,10% 148 Guiné Equatorial  0,06% 

8 Canadá 2,89% 55 Singapura 0,30% 102 Armênia 0,09% 149 Guiné-Bissau 0,06% 

9 Itália 2,52% 56 Bulgária 0,28% 103 Guiné   0,09% 150 Lesoto 0,06% 

10 Arábia Saudita 2,27% 57 Bangladesh 0,27% 104 Honduras 0,09% 151 Montenegro 0,06% 

11 Rússia 2,27% 58 Sri Lanka 0,26% 105 Islândia 0,09% 152 Nicarágua 0,06% 

12 Espanha 2,10% 59 Romênia 0,23% 106 Mali 0,09% 153 Samoa 0,06% 

13 Holanda 2,00% 60 Belarus 0,20% 107 Mauricio 0,09% 154 San Marino 0,06% 

14 Brasil 1,69% 61 Zimbabwe 0,20% 108 Papua Nova Guiné 0,09% 155 Santa Lucia 0,06% 

15 Bélgica 1,62% 62 Eslováquia 0,19% 109 Paraguai 0,09% 156 Seicheles 0,06% 

16 Irã 1,56% 63 Cazaquistão 0,18% 110 Tanzânia 0,09% 157 Serra Leão 0,06% 

17 Coreia do Sul 1,54% 64 Costa do Marfim 0,18% 111 Bahamas 0,08% 158 Somália 0,06% 

18 Austrália 1,45% 65 Uruguai 0,18% 112 Barbados 0,08% 159 Tunísia 0,06% 

19 Turquia 1,28% 66 Iraque 0,17% 113 Estônia 0,08% 160 Turquimenistão 0,06% 

20 Venezuela 1,03% 67 Sérvia 0,17% 114 Etiópia 0,08% 161 Uganda 0,06% 

21 México 0,96% 68 Zâmbia 0,17% 115 Fiji 0,08% 162 Antígua e Barbuda 0,05% 

22 Indonésia 0,94% 69 Angola 0,16% 116 Gabão 0,08% 163 Cabo Verde 0,05% 

23 Argentina 0,92% 70 República Congo  0,16% 117 Guiana 0,08% 164 Dominica 0,05% 

24 Suécia 0,91% 71 Croácia 0,16% 118 Haiti 0,08% 165 Micronésia 0,05% 

25 Suíça 0,91% 72 Equador 0,16% 119 Kosovo 0,08% 166 Kiribati 0,05% 

26 Dinamarca 0,90% 73 Jamaica 0,16% 120 Quirguistão 0,08% 167 Líbano 0,05% 

27 Albânia 0,82% 74 Trinidad e Tobago 0,16% 121 Malavi 0,08% 168 Libéria 0,05% 
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28 Bahrain 0,80% 75 Brunei Darussalam 0,15% 122 Malta 0,08% 169 Macedônia 
 0,05% 

 
 

Tabela 3- Estrutura Acionária do Banco Mundial em 2014 (continuação) 

MEMBROS % Votos MEMBROS % Votos MEMBROS % Votos MEMBROS % Votos 

29 África do Sul 0,70% 76 Emirados Árabes 0,15% 123 Moçambique 0,08% 170 Maldivas 0,05% 

30 Áustria 0,68% 77 Birmânia 0,15% 124 Nepal 0,08% 171 Mongólia 0,05% 

31 Kuwait 0,68% 78 Quênia 0,15% 125 Ruanda 0,08% 172 Panamá 0,05% 

32 Noruega 0,66% 79 Uzbequistão 0,15% 126 Síria 0,08% 173 São Tome e Príncipe 0,05% 

33 Nigéria 0,65% 80 Iêmen 0,14% 127 Tajiquistão 0,08% 174 Suazilândia 0,05% 

34 Polônia 0,57% 81 Guatemala 0,13% 128 Togo 0,08% 175 Suriname 0,05% 

35 Ucrânia 0,57% 82 Rep.Dominicana 0,13% 129 Vietnam 0,08% 176 Timor-Leste 0,05% 

36 Algeria 0,55% 83 Senegal 0,13% 130 Benin 0,07% 177 Tonga 0,05% 

37 Finlândia 0,54% 84 Bolívia 0,12% 131 Burkina Faso 0,07% 178 Tuvalu 0,05% 

38 Paquistão 0,52% 85 Grécia 0,11% 132 Chade 0,07% 179 Afeganistão 0,04% 

39 Colômbia 0,51% 86 Lituânia 0,11% 133 
República 
Democrática Congo 0,07% 180 Camboja 0,04% 

40 Tailândia 0,50% 87 Omã 0,11% 134 Mauritânia 0,07% 181 Cômoros 0,04% 

41 Hungria 0,49% 88 Azerbaijão 0,10% 135 Níger 0,07% 182 Costa Rica 0,04% 

42 Malásia 0,48% 89 Camarões 0,10% 136 África Central 0,07% 183 El Salvador 0,04% 

43 Egito 0,46% 90 Chipre 0,10% 137 Sudão 0,07% 184 Laos 0,04% 

44 Filipinas 0,46% 91 Eslovênia 0,10% 138 Vanuatu 0,07% 185 São Cristóvão e Nevis 0,04% 

45 Chile 0,43% 92 Geórgia 0,10% 139 Belize 0,06% 186 
São Vicente e 
Granadinas 0,04% 

46 Líbia 0,41% 93 Gana 0,10% 140 Bósnia Herzegovina 0,06% 187 Ilhas Marshall 0,02% 

47 Nova Zelândia 0,38% 94 Jordânia 0,10% 141 Botswana 0,06% 188 Ilhas Salomão 0,02% 

Fonte: Elaboração própria, segundo dados do World Bank Annual Report 2014, IBRD/IDA Management's Discussion & Analysis and Financial Statements
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Tabela 4 - Estrutura Acionária do BID em 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
Elaboração própria, segundo dados do IDB Agreement Establishing C-15 

  

MEMBROS Capital em US$ (ordinário + garantia) % Votos 

1 Estados Unidos 350.000.000,00 41,18 

2 Argentina 103.140.000,00 12,13 

2 Brasil 103.140.000,00 12,13 

4 México 66.300.000,00 7,80 

5 Venezuela 55.260.000,00 6,50 

6 Cuba 36.840.000,00 4,33 

7 Chile 28.320.000,00 3,33 

8 Colômbia 28.300.000,00 3,33 

9 Peru 13.820.000,00 1,63 

10 Uruguai 11.060.000,00 1,30 

11 Bolívia 8.280.000,00 0,97 

12 Equador 5.520.000,00 0,65 

13 Guatemala 5.520.000,00 0,65 

14 República Dominicana 5.520.000,00 0,65 

15 Costa Rica 4.140.000,00 0,49 

16 El Salvador 4.140.000,00 0,49 

17 Haiti 4.140.000,00 0,49 

18 Honduras 4.140.000,00 0,49 

19 Nicarágua 4.140.000,00 0,49 

20 Panamá 4.140.000,00 0,49 

21 Paraguai 4.140.000,00 0,49 

Total 850.000.000,00 100,00 
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Tabela 5 - Estrutura Acionária do BID em 2014 (continua) 

MEMBROS REGIONAIS Capital em US$ (ordinário + garantia) % Votos 

 Mutuários 

1 Argentina 7.525.760.227 10,75 

2 Brasil 7.525.760.227 10,75 

3 México 4.838.063.683 6,91 

4 Venezuela 4.032.540.049 5,76 

5 Chile 2.067.225.963 2,95 

6 Colômbia 2.067.225.963 2,95 

7 Peru 1.007.960.093 1,44 

8 Uruguai 807.851.876 1,15 

9 Bolívia 605.150.022 0,86 

10 República Dominicana 404.221.492 0,58 

11 Equador 404.221.492 0,58 

12 Guatemala 404.221.492 0,58 

13 Jamaica 404.221.492 0,58 

14 Costa Rica 303.069.612 0,43 

15 El Salvador 303.069.612 0,43 

16 Haiti 303.069.612 0,43 

17 Honduras 303.069.612 0,43 

18 Nicarágua 303.069.612 0,43 

19 Panamá 303.069.612 0,43 

20 Paraguai 303.069.612 0,43 

21 Trinidade e Tobago 303.069.612 0,43 

22 Bahamas 146.570.703 0,21 

23 Guiana 113.094.679 0,16 

24 Barbados 91.139.232 0,13 

25 Belize 77.857.393 0,11 

26 Suriname 62.512.707 0,09 
 Total Parcial 35.010.155.681 50,01 

 Não-Mutuários 

27 Canadá 2.800.549.954 4,00 

28 Estados Unidos 21.004.064.337 30,01 
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Tabela 5 - Estrutura Acionária do BID em 2014 (continuação)  

MEMBROS NÃO REGIONAIS Capital em US$ (ordinário + garantia) % Votos 

29 Japão 3.500.675.379 5,00 

30 França 1.327.230.894 1,90 

31 Alemanha 1.327.230.894 1,90 

32 Itália 1.327.230.894 1,90 

33 Espanha 1.327.230.894 1,90 

34 Reino Unido 674.466.504 0,96 

40 Noruega 119.476.234 0,17 

41 Áustria 112.407.063 0,16 

42 Finlândia 112.407.063 0,16 

43 Israel 110.850.880 0,16 

44 Portugal 38.518.540 0,06 

45 Croácia 34.706.495 0,05 

46 Eslovênia 21.472.910 0,03 

47 China 2.666.019 0,00 

48 Coreia 2.666.019 0,00 
 Total Parcial 11.185.226.567 15,98 

 Grande Total 69.999.996.539 100,00 

Fonte: Elaboração própria, segundo dados da IDB Resolution AG 1-12 - Nono Aumento de Capital em 2010 
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SÍNTESE E OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 1 

Ao investigar o processo sobre o conceito de desenvolvimento, encontra-se uma complexidade de 

forças presentes para a consecução de um projeto com financiamento multilateral. Isso denota 

que a personificação de categorias como Estado, Capital, Mercado, Finanças, Bancos poderia vir a 

mascarar a heterogeneidade de pessoas que estão por trás, ou por dentro, operacionalizando 

suas atividades, escondendo as contradições dessas categorias.  

Há pontos convergentes e divergentes entre os três bancos. Embora com grandes semelhanças, 

os BMDs possuem diferenças principalmente quanto à abrangência territorial, estrutura 

acionária, setores de atuação e interferência política. Em geral, os pontos convergentes são 

próprios da natureza de um Banco Multilateral de Desenvolvimento, como a neutralidade da 

propriedade mobiliária e dos funcionários do Banco frente às legislações tributárias e 

trabalhistas de um país específico, ressaltando o caráter internacional da instituição.  

A especificidade da estrutura acionária dos três bancos aponta para uma diferença na decisão 

sobre o limite de exposição de cada país e para a definição dos recursos que serão 

disponibilizados para cada setor de investimento. Quanto mais complexa a estrutura acionária 

de um BDM, mais intricada e heterogênea é a relação de interesse de seus acionistas. Dessa 

maneira, poderia se deduzir que, quanto maior o banco, mais distante as decisões internas 

ficariam das reais demandas dos países mutuários. O contrário também poderia ser uma 

verdade, trazendo a CAF (de menor abrangência e com todos os membros sendo possíveis 

mutuários) como um organismo capaz de proporcionar maior participação nas decisões e na 

determinação de estratégias de governança e operacionalização. O fato da CAF não ter os 

Estados Unidos como acionista, incorreria na grande “vantagem” de não condicionar seus 

empréstimos às exigências macroeconômicas da cartilha do FMI.  

Está claro que ações do Banco Mundial são influenciadas sobretudo pela política externa 

americana, consistindo num instrumento especialmente útil aos Estados Unidos para exercer 

sua influência sobre países da periferia capitalista. O BID, apesar de ser um banco regional, 

também sofre grandes interferências norte-americanas, como foi levantado anteriormente. É 

importante esclarecer que essa articulação acontece de forma indireta, como argumenta Browne 

(2006), por meio de “prestações de assistência técnica, nos empréstimos para projeto, quando 

assumem a forma de condicionalidades, de ameaças e promessas, nos ‘diálogos políticos’, 

através da difusão de ‘boas práticas’, do desenvolvimento institucional e de suas publicações” 

(BROWNE, 2006, p.73). 
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Ao longo da tese, será mostrado que com o tempo o alinhamento macroeconômico e ideológico 

neoliberal na década de 1990 entre o Banco Mundial e o FMI tornou as intervenções do Banco na 

conduta de seus mutuários desnecessárias. Dessa forma, vale salientar, que, como será mais bem 

aprofundado no Capítulo 4, no geral, não se verificam interferências políticas diretas por parte 

do Banco após a aprovação de um projeto. Tais interferências são bem mais explícitas vindas de 

gestores e políticos ligados ao órgão executor, dentro da própria estrutura estatal. Atualmente, 

pode-se afirmar que a influência política de um BMD é identificada em hierarquias mais altas 

dentro de um governo, por meio da construção e da circulação das práticas neoliberais, tarefa 

em que eles têm bastante importância como instrumentos de disseminação.  

Os três bancos multilaterais aqui analisados sempre adotaram como parâmetro de 

desenvolvimento os países de capitalismo avançado. Alta produtividade, aumento de emprego e 

renda e redução da pobreza sempre estiveram presentes nos discursos oficiais com o objetivo de 

alcançar esse patamar. No entanto, até a década de 1980 o caminho para atingir esse ideal não 

era exatamente o mesmo.  

Na América Latina, na década de 1960, o Banco Mundial abriu seu leque de investimento para 

além da infraestrutura produtiva, passando a financiar também indústria, agricultura e 

educação. Na década de 1970, a partir da gestão de McNamara, vem à tona a afirmação de que o 

crescimento econômico não seria revertido naturalmente no bem-estar de toda a comunidade, 

sendo necessária a ajuda estatal. Cabe a ele o mérito de ter elevado a retórica do “Combate à 

Extrema Pobreza” a sua expressão máxima.  Assim, o setor social começa a adquirir evidência na 

carteira de investimentos do banco.  

O BID, ao contrário Banco Mundial, já iniciou sua atuação no Brasil realizando empréstimos para 

o setor social, que dividia sua prioridade com o setor produtivo. No fim década de 1960, a linha 

da atuação do BID se altera, o setor social perde importância no Brasil44 e o de infraestrutura 

produtiva assume a liderança dos empréstimos juntamente com setor produtivo, permanecendo 

nesta configuração até fins de 1970, momento em que o modelo econômico desenvolvimentista 

prevalecia entre os líderes políticos.  

Na década de 1980 e 1990 surgem vigorosamente os empréstimos setoriais de estabilização 

econômica e de ajustes estruturais no BID e Banco Mundial, embora o BID tenha continuado 

priorizando o setor social e a políticas para cidades nas décadas de 1990 e 2000. A CAF, desde o 

                                                             
44 Apesar dos investimentos no setor social do Brasil caírem, eles aumentam na América Latina como um todo. 
Entende-se que nesta época, o BID deu prioridade a esse setor em países de menor desenvolvimento relativo. 
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início de sua atuação no Brasil até hoje, determinou como nicho de atuação no setor público a 

infraestrutura de integração. 

Com o passar do tempo, o conceito de desenvolvimento e as suas estratégias confluíram para um 

modelo semelhante de incentivo ao crescimento “sustentável” por meio do fortalecimento 

institucional e da transformação do espaço em uma mercadoria fictícia, potencializando ao 

máximo a rentabilidade da terra e dos serviços.  
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2. O ESTADO NO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA 

Definir a categoria Estado é uma tarefa complexa que estudiosos renomados passaram anos 

debruçados. Entre consensos e dissensos, o que fica evidente é que não há apenas uma única 

teoria que seja capaz de capturar e explicar esse fenômeno, muito menos de forma sintética, 

assim como ressalta Bob Jessop (2008) nas primeiras linhas do seu livro “State Power: a 

strategic-relational approach”. 

De modo simplificado, pode-se dizer que vários autores, sobretudo aqueles de inspiração 

marxista, salientam que a cada estágio de desenvolvimento socioeconômico corresponderia uma 

determinada formação ideológica, diante da qual o Estado teria uma atuação importante, 

principalmente por reproduzi-la. Estudiosos de várias vertentes teóricas também discutem que o 

Estado possuiria papel fundamental para o desenvolvimento capitalista, adequando-se às 

transformações do Capital, num contínuo processo de destruição e construção. 

Marilena Chauí descreve ideologia como sendo o “exercício de dominação e política por meio das 

ideias. Segundo a estudiosa, ideologia não se confunde com ideário, ideologia consistiria em “um 

conjunto de ideias da classe dominante de uma sociedade e que não se apresenta como tal, e sim 

oculta essa particularidade, apresentando-se como se valesse para todas as outras classes”. 

(CHAUÍ, 2013, p.124) Para refletir sobre a ideologia de uma sociedade, de uma política em 

determinada época, Chauí advoga que seria imprescindível vinculá-la à figura do Estado 

moderno “enquanto um poder que se representa a si mesmo como instância separada do social 

e, na qualidade de separado, proporciona à sociedade o que lhe falta primordialmente” (CHAUÍ, 

2013, p.126). Ao considerar que o Estado significa unidade, identidade e homogeneidade, não é 

por acaso que o discurso ideológico de poder é o do Estado nacional.  

O Estado possui um poder, cuja força de coação é baseada em estratégias particulares como a 

universalização em sua retórica. Dizer que o Estado é legítimo é dizer que ele pode conseguir 

submissão com uma forma de coação, chamado por Bourdieu (2014) de “poder simbólico”, uma 

característica que lhe é peculiar. O Estado relaciona-se com censura, mas ele não é um simples 

instrumento de coerção; ele é um instrumento de produção, reprodução do consenso, 

encarregado de regulações morais.  

Neste trabalho, o embasamento teórico a respeito do Estado considera sua função de mediar as 

contradições dentro do capitalismo e os antagonismos dentro da própria estrutura. Desse modo, 

ao mesmo tempo em que se reconhece o poder de uma ideologia construída por uma posição 

hegemônica, como a dos Estados Unidos nos anos 1990, reconhece-se também que nenhum 

Estado é um fantoche nas mãos de uma classe dominante. Na verdade, o que existe no caso 
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especifico do Estado brasileiro é uma relação simbiótica e complexa com as elites locais e 

internacionais que alimenta esse imbricado. 45  

O entendimento de que a homogeneização, personificação, fetichização de conceitos (como 

Estado, Capital, Mercado, etc) obscurece a compreensão das relações sociais (LOJKINE, 1981) e 

dos seus processos reais (HARVEY, 1989) guiará a análise desta tese, buscando desmistificar os 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e o Estado, e seu relacionamento a partir de uma 

análise interna do Estado e de uma aproximação concreta de sua práxis por meio da investigação 

dos projetos com financiamento multilateral (que se dará no capítulo 4), num movimento teórico-

prático entre o abstrato e o concreto.  

O presente capítulo servirá para compreender de forma geral a categoria Estado no modo 

capitalista de produção (2.1) e como ela se comporta frente a uma de suas funções precípuas que 

é o planejamento, especificamente o planejamento territorial, que é o foco da tese. Aproximação 

teórica do Estado ao Urbanismo (2.2) é um esforço de revelar não o que se espera da instituição 

estatal, mas o que ela executa na prática. Na última seção do capítulo (2.3) procura-se trazer à 

tona evidências concretas de como o Estado (no âmbito internacional e nacional), que agora se 

encontra imerso na ideologia neoliberal, tem implementado mecanismos que convergem com o 

discurso de um projeto internacionalmente abrangente.  

 

2.1 O ESTADO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA: localizando a categoria 

Para Bourdieu (2014) a função do Estado não é apenas de mediador das classes. O sociólogo 

francês acredita que o Estado é muito mais que isso, a partir do momento em que o pesquisador 

assume que a vida não é regida apenas por relações econômicas, como também simbólicas. O 

Estado possui um poder simbólico, cuja a força de coerção é baseada em estratégias particulares 

como a universalização em sua retórica. A compreensão do que é o poder simbólico é central 

para evidenciar o lugar do Estado dentro do modo de produção. 

Nesse sentido, o Estado possui um poder que não é somente o de polícia, o poder ideológico, que 

lhe investe de legitimidade para interferir na vida coletiva. Bourdieu define Estado como:  

                                                             
45 O modo de produção capitalista brasileiro não evoluiu para o estágio intensivo de produção, que coincidiu com a 
socialdemocracia nos países industrializados, esbarrando numa acumulação entravada, que se assenta sobre a base 
de uma sociedade de elite, ou seja, uma sociedade colonial, onde são mantidos o clientelismo e o patrimonialismo 
conservados no processo de independência (Florestan Fernandes). Dessa maneira, não houve alteração dos princípios 
de produção ou organização da sociedade, distintamente da origem da sociedade burguesa (DEAK, 1980, 2006). 
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o conjunto de agentes sociais, unificados, submetidos a uma mesma 

soberania, é o produto dos agentes mandatados para exercerem a soberania e 

não o inverso. [Ele surgiu a partir da] a constituição de instâncias burocráticas 

autônomas em relação à família, à religião, à economia, que é a condição do 

surgimento do que se chama Estado-nação, a partir do processo pelo qual essa 

constituição progressiva se operou (BOURDIEU, 2014, p.73). 

A fetichização do Estado alimenta sua divinização e prejudica a análise de suas relações. A 

analogia entre o Estado e a Religião feita por Bourdieu é pertinente. Para ele, “O Estado é uma 

ilusão bem fundamentada, esse lugar que existe essencialmente porque se acredita que ele 

existe. Essa realidade ilusória, mas coletivamente validade pelo consenso, é o lugar para o qual 

somos remetidos quando regredimos a partir de certo número de fenômenos. ” O Estado seria, 

portanto, uma crença teológica (BOURDIEU, 2014, p.38). 

Assume-se que a práxis estatal é possível tanto pelo seu poder coercitivo legalista, poder de 

polícia, como pelo seu poder simbólico, fundamentalmente necessário para fazer valer sua 

verdade única sobre a sociedade cada vez mais complexa. O caráter “teológico”, atribuído por 

Bourdieu (2008), deve ser constantemente reforçado por meio de estratégias de disseminação 

de ideologia, pois somente a coerção legalista não seria resistente o suficiente aos 

questionamentos advindos de uma sociedade cada vez mais consciente, investida em seu caráter 

filosófico e político. Dessa forma, os dois poderes coexistem e se apoiam, a fim de não permitir 

brechas para a fragilização do Estado. 46 

A ideia de coexistência de um poder simbólico e coercitivo para a manutenção do Estado e/ou 

de classe (s) dominante (s) pode ser verificado também nos escritos de Antonio Gramsci, 

quando ele identifica que o Estado não seria formado somente pelo aparelho de governo, mas 

também pelo aparelho ideológico, ou sociedade civil, “isto é, hegemonia couraçada de coerção” 

(GRAMSCI apud COUTINHO, 2011, p.269). 

Há semelhanças também entre o pensamento de Lojkine (1981) e Bourdieu (2014) quanto ao 

caráter mágico (fetichizado) da legitimidade das ações estatais e quanto à crítica à lógica 

predominante aplicada à compreensão do Estado que busca entender a instituição por meio 

apenas de suas funções, sem abordar sua estrutura. Lojkine advoga que buscar compreender o 

                                                             
46 A autora desta tese publicou um artigo teórico sobre o conceito de Estado baseado nos trabalhos de Karl Marx, 
Friedrich Engels, Jean Lojkine, Pierre Bourdieu e Gramsci publicado em 2017 nos Anais do XVII ENAPUR. Referência: 
AMARAL, Raquel Dantas. O Estado: resgate teórico e reflexões. In: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Planejamento Urbano, 17, 2017, São Paulo. Anais XVII ENANPUR, São Paulo: ANPUR, 2017b. 
Disponível em http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/?page_id=1234 
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Estado apenas por meio da sua estrutura incorre numa fetichização que é capaz de inverter o 

processo real sobre sua gênese.47 

É importante também trazer o pensamento de Jean Lojkine (1981) sobre a metodologia de 

análise da categoria Estado, buscando investigar sua estrutura, que muitos tomam como 

homogênea, sem sê-lo. Lojkine apropria-se do conceito de Lenin (2012) de Capitalismo 

Monopolista de Estado e define o sistema como um “‘mecanismo único’ de exploração capitalista 

ligando monopólios ao aparelho de Estado, sem com isso ‘fundi-los’”. Conquanto Lojkine alerta 

para o equívoco de, ao falar em mecanismo único, localizar Estado em uma posição de elemento 

dentro da própria infraestrutura econômica dos grupos monopolistas capitalista. Ao mesmo 

tempo em que o Estado faz parte do processo de realização da mais-valia, juntamente com a 

classe capitalista, eles não podem ser confundidos como uma única categoria.  Para Lojkine, essa 

confusão seria a dificuldade principal que ameaçaria uma “análise ‘interna’ do Estado, ‘originário’ 

da estrutura socioeconômica, apesar de ser fundamentalmente distinto dela” (LOJKINE, 1981, 

p.113).48 

Lojkine levanta a existência de muitas contradições dentro do aparelho estatal. Uma contradição 

comum reside a partir da percepção de que o interior da própria instituição pode ser um campo 

de luta de classes, no momento em que pequenas elites (privilegiados) das grandes 

administrações públicas também são parte integrante de fração do capital dominante. (LOJKINE, 

1981, p.337) Isso não significa, no entanto, que o Estado seja um conjunto de fragmentos, 

expressos pela “´partilha’ do poder político entre diversas classes e frações. Pelo contrário, o 

Estado capitalista exprime, sempre, além das contradições no interior do aparelho uma unidade 

interna própria, que é uma unidade do poder de classe:  o da classe da fração hegemônica [...]“ 

(LOJKINE, 1981, p.118). 

O Estado não é cegamente submetido à classe dominante, no entanto a instituição trabalha 

preferencialmente para ela, e, para dissimular essa subordinação, mantendo a ilusão de sua 

independência acima das classes sociais, são desencadeadas uma fragmentação e uma 

descentralização do aparelho estatal, transformando-o em vários poderes regionais, 

multiplicando as instituições intermediárias. Essa descentralização e fragmentação do Estado 

pode gerar outra contradição evidenciada na relação entre os “Estados locais” (subnacionais) e 

                                                             
47 Marx, Engels, Bourdieu e Lojkine corroboram que o Estado surgiu a partir da organização da sociedade e que ela foi 
criada progressivamente por certos agentes sociais (juristas, legisladores). Ver Amaral, 2017a. 

48 No início do século XX, Lenin localizou os bancos a frente da evolução do capitalismo, denominando aquela fase de 
“novo capitalismo”, onde a dominação do monopólio é imperante, em contraposição ao “velho capitalismo”, no qual 
reinava a livre concorrência. Nesse momento da História, a importância dos bancos cresce inversamente proporcional 
a da Bolsa. Vladimir Lenin em O Imperialismo: estágio superior do capitalismo, primeira edição em russo publicada em 
1917.  
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os “Estados centrais” (União), por aqueles serem os executores da reprodução coletiva da força 

de trabalho, enquanto a administração central coloca-se mais distante da execução, não lidando 

cotidianamente com questões próprias dos governos locais (LOJKINE, 1981; HARVEY, 2006). 

Embora David Harvey, que se diz marxista, aponte que ocasionalmente o próprio Marx se 

contradiz quanto ao papel ativo ou passivo do Estado em relação aos processos econômicos, ele 

acredita que “O Estado burguês não nasce do reflexo automático do crescimento das relações 

sociais capitalistas. As instituições estatais têm de ser arduamente construídas e, em cada etapa 

do percurso, o poder pode ser (e era) exercido através dessas instituições, ajudando a criar as 

relações reais que, no fim, as instituições estatais refletem”. Para ele, o Estado precisa prover 

alguns benefícios em prol dos dominados para conquistar seu apoio, mesmo que não seja 

interesse imediato da burguesia, pois a esta só sobrevive com consentimento da maioria dos 

governados (HARVEY, 2006, p.89). 

Desse modo, ao procurar romper com as representações ilusórias da política estatal por meio de 

outra abordagem, diferente da marxista, porém não oposta, Lojkine adota uma perspectiva que 

ele considera de dentro, na qual o Estado faz parte do processo de realização da mais-valia,  

[...] onde o Estado aparece não mais como um organismo exterior às 

relações de produção, mas, bem ao contrário, como um dos momentos, uma das 

manifestações da contradição fundamental entre a socialização do processo de 

trabalho e a apropriação privada dos meios de produção e do produto do 

trabalho (LOJKINE, 1981, p.85). 

O Estado não é um agente que se coloca de externamente às relações de produção, mas sim 

internamente, sendo essencial ao processo. A personificação generalizada da instituição Estado 

pode prejudicar a análise das suas relações, bem como de suas práxis, obstaculizando a 

compreensão do seu limite e da classe capitalista, que apesar de imbricados, não se fundem.  

Nesse sentido, como diz Harvey (2006, p.89), em termos pedagógicos, o Estado, como categoria 

abstrata talvez seja apropriado para generalizar sobre a coletividade dos processos pelos quais 

se exerce o poder, e também para ser considerada na análise da totalidade da formação social, 

porém deve-se guardar uma considerável criticidade ao invocar “o Estado como ‘força em 

movimento’ durante as análises históricas concretas”. Isso seria se envolver numa “mistificação”.  

Por meio da compreensão da categoria Estado alicerçado em teorias dos autores acima citados 

Bourdieu, Lojkine, Gramsci e Harvey, procura-se adotar nesta tese uma análise a partir de uma 

perspectiva da estrutura e das funções do Estado, evidenciando que a categoria é constituída por 

indivíduos que, eventualmente, podem não pensar da mesma forma. Porém, apesar da categoria 
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não se apresentar completamente homogênea, o resultado da práxis estatal quase sempre 

desencadeia práticas homogêneas, devido à força de grupos dominantes dentro do próprio 

Estado (a elite estatal).  

 

2.2 O ESTADO E O URBANISMO  

Cada modo de produção implica em uma forma própria de tratar o espaço, que está presente 

nas específicas relações econômico-sociais. A função do urbano também cambia em cada modo 

de reprodução social, transformando a compreensão do que é urbano e cidade, conceitos que 

têm se modificado juntamente com os paradigmas econômicos, sociais e políticos. A tendência 

atual ressalta a abordagem local, em nível de município, a fim de endereçar problemas 

estruturais, que deveriam ser tocados em nível nacional. Temas como cidades globais, 

empoderamento dos governos locais, city marketing entre outros, são assuntos 

preponderantes nos discursos correntes de instituições internacionais como estratégias de 

desenvolvimento no modelo político-econômico (ARANTES; VAINER; MARICATO, 2010; 

ARANTES, 2012). 

Uma análise superficial das políticas urbanas capitalistas pode camuflar e reduzir a intervenção 

estatal a uma simples tentativa de corrigir ou minimizar contradições funcionais e intrínsecas da 

estrutura capitalista. Porém, o que se revela das políticas urbanas é que o desenvolvimento da 

socialização das forças produtivas materiais e humanas responde à necessidade do capitalismo 

de subordinar o crescimento econômico unicamente à valorização do capital (LOJKINE, 1981, 

p.170). 

Compreende-se que a transformação do espaço, que num país de sistema capitalista de 

produção pode ser chamado de espaço de mercado, é conduzida pela localização de atividades 

combinadas pelas leis do mercado, que atuam no nível individual, e pela regulação estatal, no 

nível coletivo. Deák (1991) esclarece que essas duas formas consideradas antagônicas são 

essenciais à reprodução do capital.  

Ao Estado, no âmbito do planejamento urbano, caberia a função de neutralizar a diferenciação 

do espaço, resultante de localizações49 produzidas tanto pelo mercado como pelo próprio Estado, 

por meio de infraestrutura homogênea, legislação do uso do solo e tributação da terra. 

Entretanto, ao sustentar a linha de pensamento de que, em toda a história da formação nacional 

                                                             
49 O termo localizações é dado por Csaba Deák referindo-se aos subespaços diferenciados produzidos ou pelo mercado 
ou pelo Estado, gerando valorização de uma área em detrimento de outra. Para aprofundar os conceitos de 
diferenciação espacial e localização, ver Deák (1989, 1992) 
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brasileira, as forças dominantes buscaram impedir qualquer ação estruturante que ameaçasse 

sua própria existência enquanto elite política e/ou econômica, o Estado brasileiro adotou apenas 

medidas paliativas, mitigadoras ou de cunho regional. Deák (1991) esclarece:  

A construção de infra-estruturas [sic] e a legislação de uso do solo não 

são os únicos meios de intervenção estatal na produção do espaço. A tributação 

sobre a terra (ainda que não possa ser entendida como meio de regulação 

espacial por ser condição necessária – juntamente com a propriedade privada 

da terra - ao capitalismo, independentemente de qualquer organização 

espacial) pode, no entanto, ser usada como meio de regulação, se bem que 

somente em casos específicos [...] (DEÁK, 1991). 

Elucida-se que as políticas urbanas restritas, que tratam as aglomerações urbanas de forma 

estanques, retardam a formação do espaço homogêneo do capital, o do mercado unificado, 

condição a qual o espaço brasileiro nunca alcançou. Nas palavras de Mori (1996): 

A unificação do espaço de um Estado nacional burguês é o processo 

através do qual o mesmo é continuamente moldado pelos requisitos da 

produção de mercadorias, e dotado das condições políticas, institucionais, 

financeiras, infraestruturais que assegurem a reprodução das condições da 

acumulação, vale dizer, da própria reprodução da sociedade (MORI, 1996, 

p.269). 

O espaço é a base onde as forças produtivas e sociais se assentam. Prioritariamente a 

organização dessas forças seria responsabilidade do Estado por meio do planejamento, que não 

seria uma simples técnica de alocação de recursos. Numa perspectiva utópica capitalista, poderia 

se esperar do Estado que a parcialidade do planejamento garantisse certas condições de 

reprodução social para além da subsistência, a fim de garantir a sustentabilidade do sistema. O 

que ocorre é que não é o planejamento que planeja o capitalismo, mas o capitalismo que planeja 

o planejamento. Nessa linha, Oliveira (2008b, p.139) não acredita em nada revolucionário vindo 

do planejamento, ou seja, a revolução não viria de dentro do Estado capitalista. 

A intervenção estatal na busca pela manutenção da reprodução do capital se utiliza do 

urbanismo como a própria reprodução do capital. Essa apropriação faz-se a partir da 

intervenção em três pontos críticos: financiamento de equipamentos urbanos desvalorizados, a 

coordenação dos diferentes agentes da urbanização, e contradição entre o valor de uso coletivo 

do solo e sua fragmentação pela renda fundiária (LOJKINE, 1981, p.169). 
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A execução do planejamento também é capaz de transformar valores de uso em valores 

materializados a partir de instrumentos jurídicos tradicionais, como o incremento do imposto 

sobre a terra em decorrência de melhores localizações criadas, ou por meio de instrumentos 

contemporâneos como a gestão privada de espaços públicos, exploração comercial nessas áreas, 

gestão privada de condições gerais da produção, ou pela transmutação da propriedade 

imobiliária (terra) em mobiliária (capital) (AMARAL, 2017b). 

Sob a perspectiva ideológica dos capitalistas, os meios de consumo coletivo50 não 

acrescentariam nenhum valor àquele criado na produção, ou seja, são considerados despesas 

sem retorno, supérfluas, por não permitirem nenhuma redução do tempo de produção e nem 

uma redução do tempo de circulação do capital, podendo, dessa forma, ser comprimidas. “Além 

disso, seu valor de uso específico (coletivo, indivisível, imóvel, durável...) onera sua 

rentabilidade capitalista, do ponto de vista dos agentes que as produzem: imobilização do 

capital, inadaptação dos critérios mercantis (LOJKINE, 1981, p.161). 

Ainda que tal importância não seja percebida pelos capitalistas, indiretamente, na medida em 

que se proporciona um bom ambiente para a reprodução social, é possível o aumento da 

produtividade, como também “a obediência genérica das classes dominadas”. Pois um Estado 

que provê boas condições sociais para a camada trabalhadora consegue ter o controle da sua 

população (HARVEY, 2005, p.85). 

Dentro do conjunto dos meios de consumo coletivos, constata-se que há certa diferença de 

priorização entre eles para o processo de produção. Existem aqueles que são privilegiados por 

estarem mais conectados à formação profissional do trabalhador, assim como os meios de 

comunicação ligados diretamente à reprodução do capital são prioridade em relação àqueles 

destinados à reprodução da força de trabalho (estrada por onde passa o transporte de 

mercadoria versus via simples de acesso a residências, por exemplo). Algumas vezes esses 

meios podem ter caráter ambíguo como uma estrada que serve tanto à produção como a 

residências, ou sistema de energia elétrica ou conjunto de abastecimento de água, contudo, a 

função ligada à reprodução do capital é a que determinará os movimentos do aparelho estatal.  

Sempre o financiamento público encontrou-se subordinado aos imperativos monopolistas, 

gerando uma desproporção no financiamento entre setores que estão diretamente ligados à 

produção – condições gerais de produção - e o que não estão diretamente ligados - meios de 

consumo coletivo. Porém, de forma gradualmente mais intensa nas últimas duas décadas, 

                                                             
50 Adota-se nesse estudo a conceituação de Jean Lojkine de condições gerais de produção como sendo despesas ligadas diretamente à 

produção, voltadas para a reprodução das forças produtivas e de meios de consumo coletivo como sendo despesas ligadas 
indiretamente à produção, voltadas para a reprodução da força de trabalho. 
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visando tornar rentável o que por sua essência não deveria sê-lo, o Estado capitalista tem 

procurado reestruturar o urbanismo de “forma criativa” a criar valores de troca onde for 

possível, por meio da privatização da gestão dos espaços públicos, ou da exploração 

comercial nessas áreas, ou da concessão ao privado da provisão dos serviços de infraestrutura. 

Isto é, tem procurado transformar também os meios de consumo coletivo em mercadoria 

(fictícia) por meio de um urbanismo de mercado. 

Os serviços de educação, transporte coletivo, saúde – infraestrutura social – e água, energia, 

esgotamento – infraestrutura física - são teoricamente improdutivos por não gerarem mais-

valia. Em décadas passadas, embora os serviços, ao contrário da mercadoria concreta, não 

possuíssem valor de troca por seu valor de uso não ter sido cristalizado em nenhum objeto 

material, esses meios de consumo coletivos estão sendo quasi-privatizados por meio de novos 

instrumentos jurídicos que viabilizam sua exploração pelo setor privado.  O mesmo tem 

acontecido aos espaços públicos.  

Na prática, o Estado, agente principal da distribuição social e espacial dos equipamentos 

urbanos, não atenua as contradições e as lutas das classes geradas pelo sistema capitalista. Pelo 

contrário, por meio da instauração de instrumentos políticos, ideológicos, financeiros a serviço 

da fração monopolista do capital, essas contradições são aprofundadas.  

Harvey (1985) acredita que vivendo num sistema onde o interesse individual tem a primazia 

sobre o coletivo, e a competição é fundamental, a intervenção do Estado é inevitável, 

envolvendo-se na administração de crises, agindo contra a tendência de queda da margem de 

lucro. No entanto, como diz Lojkine (1981):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Longe de suprimir a contradição entre meios de reprodução do capital e 

meios de reprodução da força de trabalho, a política urbana vai exacerbá-la, 

tornando-se instrumento de seleção e de dissociação sistemática dos 

diferentes tipos de equipamento urbano, de acordo com seu grau de 

rentabilidade e de utilidade imediata para o capital (LOJKINE, 1981, p.171). 

No fim dos anos 1970, Lojkine (1981) já adiantava o movimento do capital monopolista, 

fortemente perceptível no decorrer da consolidação das ideias neoliberais em todas as esferas 

na década de 1990. Ele enxergava que a autonomia e a flexibilização do capital requisitariam 

novas formas de intervenção do Estado que se traduziriam em mecanismos urbanos 

flexíveis, que se adaptassem “às exigências de desembaraço rápido do capital 

monopolista, socializações seletivas do solo (concessões e preempções públicas...) que 

permitem expropriar a pequena propriedade não monopolista em benefício exclusivo 

dos usuários monopolistas” (LOJKINE, 1981, p.170). 
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De diante do exposto, não se pode esperar que a forma mais desenvolvida da socialização 

capitalista, que seria o planejamento estatal, possa representar uma boa resposta do modo de 

produção capitalista para “acertar” as contradições econômicas e sociais que a ele são 

inerentes. Pois o planejamento, e todo o conjunto da política estatal, não estão subordinados a 

uma lógica de desenvolvimento coletivo, mas sim à lógica de acumulação do capital, agindo 

menos como instrumento de regulação do que como revelador de uma sociedade retalhada pelo 

conflito de classes antagônicas.  

 

2.3 O ESTADO E A AGENDA NEOLIBERAL 

Embora se considere a inexistência de um modelo único global de projeto neoliberal, há certos 

consensos que são disseminados por um grande aparato institucional internacional. Dentro 

desse aparato institucional estão os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento que encontram 

um caminho livre para a implementação da sua agenda. 51 

Brenner; Pecker; Theodore (2010) discutem a natureza do que viria a ser neoliberalismo visto a 

diversidade de conceitos, até mesmo divergentes, tornando-se uma tarefa urgente depois da 

crise de 2008, a fim de evitar diagnósticos errôneos, e, consequentemente, saídas que podem até 

aprofundar a situação socioeconômica negativa. Para eles, neoliberalismo virou um “rascal 

concept”, promiscuamente poroso e inconsistente.  

Argumenta-se, entretanto, que a tendência à flexibilização dos instrumentos legais, a ideia de 

desregulamentação do sistema financeiro, a ampla privatização dos serviços coletivos são 

pontos comuns do projeto neoliberal, que se manifestam de maneira diversa em várias 

sociedades. Nesse cenário, o grande impulsionador é sempre o mesmo, reformular a função do 

Estado, de forma a abrir novos caminhos de processos contemporâneos de acumulação e 

centralização, orientando e reforçando o protagonismo do grande capital privado e 

internacionalizado.  Nessa reformulação do Estado, o discurso de Estado Mínimo não se verifica 

de fato na grande maioria dos países, caso do Brasil. No entanto outras características do projeto 

neoliberal, como as que serão expostas a seguir, podem ser verificadas.  

Novos modelos/metodologia de gestão, gerenciamento, processos, planejamento são criados 

principalmente dentro da esfera norte-americana e exportadas para o resto do mundo com 

grande aceitação. Na década de 1990, houve um deslocamento da forma de conduzir a 

                                                             
51 Para discussão sobre o enquadramento de vários tipos de neoliberalismo ver: Brenner; Peck; Theodore. Variegated 
neoliberalization: geographies, modalities, pathways, 2010.  
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reprodução econômica, consequentemente social, do planejamento público para a governança. 

Esse conceito foi apresentado pelo Banco Mundial em 1992, como uma nova forma de regulação 

e gestão, descrita como “the manner in which power is exercised in the management of a 

country's economic and  social  resources  for development.  Good  governance  is synonymous 

with  sound development management”52. Ao longo do documento Governance and Development 

(WORLD BANK, 1992), percebe-se que esse termo encaixava-se na crítica negativa à grande 

intervenção do Estado nos processos econômicos, fazendo uma apologia de “menos Estado e 

mais Governo”, incentivando uma reforma estatal, aos moldes da modernização gerencial anglo-

saxônica da década de 1970, porém incorporada ao discurso do Banco Mundial somente na 

década de 1990. 

O conceito de governança imprime a ideia de mediação ou negociação entre atores relevantes 

que participam dos processos urbanos, no entanto, essa fictícia democracia camufla a influência 

dos grupos econômicos dirigentes, principalmente dos capitalistas imobiliários e financeiros. 

Essa nova forma de conduzir não somente as cidades, como todo o território nacional, possui 

uma visão deliberadamente de curto prazo, diferentemente do que deveria propor o 

planejamento, agregando instrumentos que deixam as cidades “mais competitivas” e 

“atraentes para os investimentos privados” (expressões reiteradas do atual regime). Isso tem 

levado à generalização de propostas centradas em zonas específicas da cidade, ou focadas em 

apostas em grandes projetos que os dogmas neoliberais defendem serem capazes de regenerar 

e estruturar positivamente toda uma cidade. Traduz-se então que houve “el desmantelamiento 

del sistema de planificación heredado del movimiento moderno y la llegada de la desregulación 

‘tardocapitalista’ al urbanismo” (HIDALGO; GALVÁN, 2010). 

A tese de Tatiana de Amorim Maranhão (2009) mostra como o novo modelo de “boa 

governança” aproximou as ideias do Banco Mundial e da ONU em relação ao tema da 

pobreza, instituições que até a década de 1990 apresentavam discussões quase 

antagônicas. Essa convergência traz novas referências para a gestão de um nível de 

pobreza “aceitável” a cada sociedade como estratégia para o avanço do neoliberalismo, 

“numa nova estratégia que passava a enfatizar o desenvolvimento das pessoas e não mais 

das nações, formulada na separação entre a produção da riqueza e a pobreza ” 

(MARANHÃO, 2009, p.9). 

Harvey (1989) coloca que em 1985 em um colóquio em Orleans - França, com representantes 

políticos das maiores cidades do mundo, já se falava em explorar o potencial dos governos 

                                                             
52 Tradução livre: “[...] a maneira como o poder é exercido na gestão dos recursos econômicos e sociais de um país 
para o desenvolvimento. A boa governança é sinônimo de coerente gerenciamento de desenvolvimento. ” 
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urbanos diante da crise de base econômica e fiscal de muitas das grandes cidades do mundo 

capitalista avançado. De lá saiu o consenso de que os governos deveriam ser muito mais 

inovadores e empreendedores. Os benefícios viriam de cidades que assumissem um 

comportamento empresarial em relação ao desenvolvimento econômico, e, desse modo, a 

descentralização encaixava-se perfeitamente para a maior aplicação dos investimentos 

externos em novos territórios, intensificando a mercantilização do desenvolvimento urbano. 

Seria o início do modelo atual em que as cidades do “Global South” tornar-se-iam as mais 

comercializáveis e rentáveis mercadorias, sob as diretrizes do desenvolvimento global. 

Surgiriam a bases para a mudança de gerenciamento para empresariamento urbano, denotando 

o caráter de cidade-empresa e cidade-mercadoria que o urbano assumiria (ARANTES; VAINER; 

MARICATO, 2010).  Segundo Harvey (1989), o pioneiro desse modelo teria sido os Estados 

Unidos, cujas raízes seriam encontradas na recessão de 1973, analisando que essa profunda 

transmutação poderia guardar relações com certa impotência do Estado-nação (Estado Central, 

União, Governo Federal) no controle dos fluxos monetários multinacionais, “so that investiment 

increasingly takes the form of negotiation between international finance capital and local powers 

doing the best they can to maximize the attractiveness of the local site as a lure for capitalist 

development”. 53 Em um cenário onde o mercado hegemônico (financeiro) opera basicamente no 

espectro da especulação, a eficácia de política monetária nacional reduzir-se-ia drasticamente 

(HARVEY, 1989, p.5).54 

O atual projeto político e econômico do sistema capitalista consolidou-se na década de 1990 

com grande influência das propostas do Fundo Monetário Internacional e de seu irmão Banco 

Mundial, que ganhou mais importância junto aos poderosos de Wall Street justamente por ter 

servido de importante instrumento para a implementação dessas propostas.  No contexto de 

crise financeira dos países periféricos, iniciado na década de 1980, facilmente essas 

recomendações foram absorvidas por esses países que solicitariam Operações de Crédito por 

Antecipação de Receita Orçamentária ao Fundo, a fim de, superficialmente, equilibrar seu 

balanço de pagamento.  

                                                             
53 Tradução livre: "De modo que o investimento cada vez mais assume a forma de negociação entre o capital 
financeiro internacional e os poderes locais, fazendo o melhor que podem para maximizar a atratividade do local para 
o impulso do desenvolvimento capitalista". 

54 Muitos autores consideram que desde a década de 1980, após o favorável período de crescimento pós-guerra 
mundial, o regime capitalista, que pode ser nomeado de diversas maneiras, como acumulação intensiva (Michel 
Aglietta), ou predominância financeira (François Chesnais), ou acumulação por expropriação (David Harvey), 
sobrevive numa crise estrutural, cujo rumo não se sabe qual será. Isso dependerá das lutas de classes e do arranjo 
político nas escalas mundial e de cada país.  
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Na época do Consenso de Washington (1989), as finanças já estavam dominando a economia 

novamente, assumindo uma posição autônoma e colocando a produção em uma instância 

secundária. Embasada nos estudos de Chesnais, Amaral (2017b) explica que: 

Embora historicamente esse seja o segundo período de hegemonia 

financeira, o período atual apresenta-se diferente daquele do final século XIX e 

início do século XX por ser independente do setor produtivo. No início do 

século XXI, Chesnais (2005a, 2005b) aprofunda a compreensão da globalização 

financeira e desenvolve sua teoria da autonomia do capital financeiro em 

oposição à teoria de Hilferding e confia em Marx para mostrar a distância atual 

das finanças das atividades de produção e investimentos, assumindo uma 

condição externa além da produção de bens (AMARAL, 2017b). 

Neste cenário de financeirização, surgiria o termo “países emergentes”, traduzindo a movimento 

de emersão/surgimento de países no jogo do capital com muitos espaços a ser cooptados na 

condição de excelência para os investidores no século XXI. Nesta linha, considerar que um 

território estaria em um processo de emergência significaria para os investidores que o retorno 

financeiro do investimento em tais lugares seria alto.  

Domański (2006) argumenta que na perspectiva do mercado neoliberal os países emergentes e 

periféricos têm pouco a contribuir para a economia global, além de novos mercados, matérias-

primas e mão-de-obra barata. Tal condição desencadearia uma grande dependência desses 

países a classificações de risco no mercado financeiro.  “One of the consequences of a peripheral 

status is strong dependency on international ratings; their lowering can have far-reaching 

implications for the attitudes of the financial markets to a given country - the cost of being counted 

as an economic periphery can then become quite substantial” (DOMAŃSKI, 2006, p.25).55 

Pesquisadores analisam que os países de desenvolvimento médio seriam os mais procurados 

pelo excedente de capital-dinheiro, em grande parte decorrente do aprofundamento das relações 

econômicas dominadas pelo mercado financeiro (financeirização), visto que consistem em 

nações ainda com espaços a cooptar e, ao mesmo tempo, contam com um Estado facilitador, 

tanto em relação à provisão de infraestrutura quanto em relação a marcos regulatórios flexíveis, 

extremamente atraentes aos investidores (RAMIREZ;  PRADILLA, org., 2014). Essa estratégia, 

obviamente, tenderia a reforçar as estruturas socioterritoriais já caracterizadas por fortes 

desigualdades e fragmentadas urbanamente.  

                                                             
55 Tradução livre: "Uma das consequências de um status periférico é a forte dependência das classificações de risco do 
mercado financeiro internacional. O rebaixamento de um país pode ter implicações de longo alcance para as atitudes 
dos mercados financeiros - o custo de ser contado como uma economia periférica pode então se tornar substancial. 
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Na lógica neoliberal, a infraestrutura física, além de condição geral de produção, tem se 

transformado em mercadoria a partir do momento em que ela passa a ser provida pelo setor 

privado, ávido por grandes retornos financeiros.  Esta forma de conceber a produção do espaço 

em estreita parceira com o setor privado é apoiada pelos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento, colocando o financiamento da infraestrutura urbana como uma importante 

estratégia dessas instituições. Goldman (2015) corrobora afirmando que “In 2009, World Bank 

President Zoellick announced: ‘Infrastructure is a cornerstone of the World Bank Group's recovery 

strategy for the global economic crisis. These investments can create jobs today and higher 

productivity and growth tomorrow’” (GOLDMAN, 2014, p.60). 

A partir do princípio que a organização espacial está intrinsicamente ligada à ordem econômica, 

e que a urbanização se transformou na própria reprodução do capital, infere-se que 

neoliberalismo tem modificado a natureza dos processos territoriais, com larga influência de 

fatores supranacionais (para além das fronteiras da nação) e superestruturais hegemônicos. 

(RAMÍREZ y PRADILLA org., 2010). Frequentemente reconhece-se a velada privatização de 

espaços públicos, com a justificativa de ineficiência governamental, enquanto o setor privado, 

principalmente o imobiliário, incorpora esses resultados na capitalização de seus imóveis. 

Desse modo vê-se que o Estado capitalista neoliberal tem criado condições privilegiadas de 

reprodução do capital, intensificando a valorização imobiliária em diferentes áreas das cidades 

reforçando a diferenciação socioespacial. Ele tem atuado como perpetuador de um espaço 

diferenciado, financiando infraestrutura de maneira não unificada (não homogênea), gerando 

localizações. Essa diferenciação induz a elevação dos preços das localizações e introduz 

especificidades no uso do solo que têm sido vistas como segregação espacial. O resultado é um 

espaço urbano muito heterogêneo do ponto de vista de infraestrutura, com uma área menor 

relativamente bem atendida e outra maior onde se verifica a precariedade extrema. Dessa 

maneira, é errôneo acreditar que o mercado e a livre concorrência são os únicos protagonistas 

neste processo, pois o Estado intervém promovendo-o, subsidiando-o e protegendo-o (DEÁK, 

1989, 1992, 2006; MORI, 1994). 

O papel ativo dos Estados na criação e promoção de um ambiente favorável para atrair capital 

internacional e investimento estrangeiro pode ser observado tanto em países de capitalismo 

maduro como em países de capitalismo tardio, e em todas as dimensões do governo (nacional e 

subnacional). Dessa forma, o discurso neoliberal ortodoxo de Estado mínimo não passa de mera 

retórica que não se verificaria em país algum, nem mesmo nos Estados Unidos. O Estado mudou 

sua função, mas está longe de ter diminuído. Como Rolnik (2013) aponta “This new role [of the 

state] is far from being a passive one; it is an active role, creating conditions, institutions and 
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regulations aimed at supporting financial activities, as well as mobilizing and investing large 

amounts of public funds” (ROLNIK, 2013, p.1061). 

Massivos empreendimentos de habitação social de mercado, obras “world-class”56, megaprojetos, 

Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, todos os flagship projects 57têm sido uma tendência crescente 

que tem exigido novas estratégias empresariais urbanas. Nesse cenário, os governos assumiram 

uma posição diferente na execução de políticas públicas, tornando-se muito mais reguladores do 

que formuladores de políticas. Raco (2014) mostra que a retórica de liberalização, justificada 

pela ideia de que as despesas públicas podem ser reduzidas e mais bem alocadas se muitas das 

responsabilidades do Estado forem entregues ao setor privado, na verdade tem deslocado 

grande parte do orçamento para a atividade de regulação. Ele chama a atenção para a mudança 

do novo papel do Estado, que se conforma num “regulatory capitalism” (capitalismo de 

regulação). 

Ao analisar o caso dos Jogos Olímpicos em Londres, Raco (2014) revela como a forma de uma 

agência semipública, como a Olympic Delivery Agency (OAD)58, rapidamente se torna uma 

oportunidade lucrativa para o setor internacional de serviços financeiros e de negócios, 

refletindo as mudanças para um "capitalismo de regulação". A sofisticação do arranjo 

institucional e os marcos legais que modelam os contornos de desenvolvimento e, por extensão, 

os processos políticos urbanos, acabam por exigir empresas sofisticadas também. 

Parece ser uma estratégia consciente atrelar o Estado às grandes empresas, que, uma vez 

trabalhando sob esta parceria, ele desenvolve projetos complexos que exigem alto nível de 

expertises encontradas em multinacionais globais capazes de oferecer "soluções" atraentes e 

complexas. Diante disso, Raco (2014, p.179) conclui que “By working with big businesses, state 

agencies are able to establish clear lines of influence, regulation and accountability in ways that 

are impossible to achieve when working with communities of small businesses, citizens and 

                                                             
56 Denominação utilizada pelos pesquisadores que estudam o urbano fazendo alusão à classificação muito utilizada no 
setor turístico para indicar alto nível de sofisticação (companhias aéreas, hotéis, etc). 

57 Às vezes essa denominação em inglês é cambiável por “megaprojetos”, mas “flagship projects” não necessariamente 
são projetos de grande magnitude financeira. No entanto, são sempre projetos muito simbólicos, que se tornam 
referência na cidade.  

58 A Olympic Delivery Authority (ODA) foi um órgão público não-departamental do Departamento de Cultura, Mídia e 
Esporte, responsável por garantir a provisão de eventos, infraestrutura e legado para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de verão de 2012 em Londres. Juntamente com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de Londres (LOCOG), a ODA foi uma das duas principais agências que organizaram os Jogos Olímpicos 
de Londres.  
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communities”. 59 

Raco (2014, p.179) chama essa dinâmica de “new contractualism” , na qual “contracts have 

become the sine qua non of regulation and require the costly mobilization and empowerment of 

experts, including lawyers and consultants, many of whom then become bound up in networks of 

regulation and delivery themselves.” 60. Assim, quanto mais complexo um projeto é, e quanto mais 

onerosos os requisitos regulatórios impostos aos desenvolvedores privados são, maiores são as 

oportunidades de negócios para empresas de elite e investidores. 

Nesse contexto, de acordo com Raco (2014), há um paradoxo no modelo de políticas urbanas de 

liderança privada, uma vez que os custos públicos aumentam em vez de reduzir, como prega a 

ideologia neoliberal. A provisão de habitação também seguiu este modelo, por meio da 

transferência de responsabilidade do Estado para o mercado. A fim de estimular esta onda, o 

discurso da propriedade privada como a melhor opção para todos partiu dos Estados Unidos 

para ser espalhado pelo mundo. Rolnik (2013) denuncia que “Governments encouraged the 

access of low-income households to homeownership with the twin ideas of enhancing the financial 

assets of such households and reducing their reliance on government aid”61  (ROLNIK, 2013, 

p.1062). 

Consequentemente, os países que até poucos anos ainda possuíam a maioria da terra como 

propriedade pública, os privatizaram e deslocaram milhões de pessoas que ali viviam para 

acomodar os interesses dos investidores. A apropriação do setor de habitação pelas finanças 

globais abriu uma nova fronteira para a acumulação de capital, permitindo a livre circulação de 

valores em praticamente todas as terras urbanas (Harvey, 1989). Na Índia, país que começou a 

privatizar suas terras comunais somente na década passada tem vivenciado um horror social. 

São milhares de chefes de famílias de camponeses que já cometeram suicídio, possivelmente por 

se verem em uma situação desesperada de não conseguirem sustentar mais suas famílias. 

Goldman (2017) investiga como o Estado indiano, as corporações internacionais e o Banco 

Mundial têm executado conjuntamente um modelo de desenvolvimento no qual terras são 

retiradas sumariamente das famílias e dadas para o setor privado que passam a explorá-la, 

retirando o meio de produção de milhares de agricultores.  

                                                             
59 Tradução livre: "Ao trabalhar com grandes empresas, as agências estatais são capazes de estabelecer linhas claras 
de influência, regulação e responsabilidade de maneiras que são impossíveis de alcançar ao trabalhar com pequenas 
empresas, cidadãos e comunidades". 

60 Tradução livre: "Os contratos tornaram-se condição sine qua non da regulamentação e exigem a mobilização e 
capacitação dispendiosa de especialistas, incluindo advogados e consultores, muitos dos quais se tornam vinculados 
em redes de regulação e provisão de projetos.  

61 Tradução livre: Os governos encorajaram o acesso das famílias de baixa renda à propriedade de uma casa com as 
ideias gêmeas de aumentar os ativos financeiros dessas famílias e reduzir sua dependência de ajuda governamental. 
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As ideias neoliberais foram expandidas em muitos setores, mas o maior impacto é sentido nas 

políticas urbanas. A mercantilização da habitação e da infraestrutura e o aumento da utilização 

da terra como um ativo integrado a um mercado financeiro globalizado afetaram profundamente 

a realização do direito à cidade em todo o mundo. Em um ambiente definido por movimentos 

especulativos de capital financeiro, é difícil resistir à pressão do “agir local pensar global” na 

perspectiva das corporações transnacionais, reforçando competitividade entre cidades e entre 

estados, mobilizando instrumentos como city marketing, zonas empresariais isentas de 

impostos, parcerias pública-privada e outras experiências de políticas urbanas.  

As metrópoles, agora denominadas “cidades globais”, são o centro onde os serviços globais de 

alto nível se encontram. Elas são o lugar onde as regiões são incorporadas em processos e 

relacionamentos globais e, a partir desta incorporação, as metrópoles são capazes de espalhar o 

conceito de desenvolvimento para as regiões vizinhas. Mais do que nunca, o conceito de 

desenvolvimento é unificado, e os governos subnacionais, com algumas peculiaridades, estão 

jogando o mesmo jogo, e neste jogo, o papel do governo local foi promovido. 

Goldman afirma que os atores neoliberais são capazes de salvar qualquer megacidade decadente 

transformando-a em uma cidade global, onde o capital internacional e seus operários desejariam 

investir. A fórmula é a mesma, o que varia é o tempo e o impacto que o conjunto de ferramentas 

atingiram o local. Segundo Goldman (2015), o objetivo seria: 

To streamline, upgrade, and globalize resources, services, public spaces, 

and land”: they are the ignition for the transformation of the Global South. Local 

governments are active agents of financial liberalization and integration and 

perform the work of knitting together the global and the local (GOLDMAN, 

2014, p.60).62 

Novas tendências do regime capitalista fortalecer-se-iam, conduzindo a uma forma de 

organização econômica espacialmente mais dispersa, porém globalmente mais integrada, 

proporcionada pelo desenvolvimento da tecnologia da informação. Ao mesmo tempo que o 

espaço tem sido produzido de forma diferenciada, a globalização tem uma especial contribuição 

de homogeneizá-los culturalmente. Globalização, para o polonês Domański (2006), seria antes 

de tudo uma mudança no relacionamento entre diferentes escalas geográficas. As regiões 

tornaram-se mais conectadas no tempo e no espaço, e a uniformização cultural do espaço 

assumiu um objetivo real, neutralizando a cultura local, contribuindo para a proliferação de 

                                                             
62 Tradução livre: “[...] simplificar, atualizar e globalizar recursos, serviços, espaços públicos e terrenos ": eles são a 
ignição para a transformação do Sul Global. Os governos locais são agentes ativos de liberalização financeira e 
integração e realizam o trabalho de costurar o global e o local. ” 
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grandes cadeias de qualquer tipo de mercado, vinculando essa ideia com um símbolo de 

desenvolvimento. O estudioso disserta sobre o conceito dominante de desenvolvimento sob a 

perspectiva do mundo ocidental e diz que “Place is expected to lose its significance in a world 

characterized by a free flow of ideas, people and information which removes the barriers between 

the specific fragments of space” (DOMAŃSKI, 2006, p.28).63 

Cabe destacar que uma das interpretações da globalização a considera apenas um termo 

revisado para imperialismo, essencial ao desenvolvimento do capitalismo desde as suas origens, 

e o que se deve estudar, portanto, é a sua natureza atual (LUNGO, 1996; CSABA, 1989). Nesse 

sentido, observa-se que as ideias de desenvolvimento na Europa, Estados Unidos, Ásia, América 

Latina, em todo o mundo, estão sendo representadas de forma bastante parecidas, tendo os 

Bancos de Desenvolvimento um relevante papel na disseminação de estratégias válidas para 

qualquer país periférico por meio de instrumentos como manuais, blogs, workshop e assim por 

diante. No entanto, embora as transformações econômico-financeiras sejam processos globais, 

elas se manifestam de forma diversa na organização espacial, de acordo com as peculiaridades 

físicas, sociais, econômicas e políticas que constituem um território.  

A reportagem do Financial Times de 201764 traz à luz que a China está construindo uma “mini-

China” no continente africano espalhando obras extravagantes e não prioritárias e explorando 

seus recursos naturais. O modelo chinês de desenvolvimento urbano está cooptando a África com 

a oportunidade de obtenção de terra nuas baratas e com o aumento da sua influência cultural 

(soft power). Em troca, o Estado da China construiu na Nigéria, Libéria, Quênia, Gana, em todo o 

continente, estradas, estádios, aeroportos, portos, trilhos leves, a chamada “world-class” 

infraestrutura e outras obras que podem apoiar a importação-exportação entre a China e a 

África. A narrativa de criação de empregos e renda para pessoas locais por meio da construção 

civil nem sequer se aplica adequadamente neste caso, porque as empresas estatais chinesas 

contratam pelo menos metade dos seus trabalhadores direto da China, conforme a reportagem. 

65 

“Os Estados Unidos destroem, e a China constrói” é assim que Huang e Chen (2016) iniciam seu 

ensaio para European Financial Review, reproduzindo o comentário de um taxista da Etiópia 

                                                             
63 Tradução livre: “Espera-se que o espaço perca a seu significado num mundo caracterizado por um fluxo livre de 
ideias, de pessoas e de informações que eliminem as barreiras entre os fragmentos específicos do espaço ". 

64 Financial Times. Ports and roads mean China is ‘winning in Africa. Caderno Africa por David Pilling. 18 de junho de 
2017 

65 A reportagem ainda detalha que “A influência chinesa também vai além da infraestrutura física. Agora, é possível 
pegar uma cópia da China Daily, jornal estatal da China, em algumas cidades africanas, e assistir a CCTV, o canal estatal 
de notícias da China. Algumas cidades têm escolas de língua chinesa, e alguns estudantes africanos recebem subsídios 
para estudar na China. Nos mercados, os africanos podem comprar bicicletas chinesas e telefones celulares que não 
são vendidos em outras partes do mundo ". (Tradução livre) 
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que mora nos Estados Unidos. 66 A imagem da China é muito positiva para a maioria dos 

africanos. As empresas estatais chinesas são geralmente mal compreendidas como aliados 

políticos dos governos centrais dos países africanos, ignorando sua natureza corporativa 

visando grandes lucros. Segundo os pesquisadores, o aumento do predomínio da participação de 

mercado das empresas chinesas em empreendimentos aumentou acentuadamente de 9,9% em 

2002 para 40,1% em 2011 e manteve-se bastante estável. No entanto, eles afirmam que a China 

é mais um empreiteiro e construtor do que um financiador, enfatizando que o Banco Mundial, 

juntamente com o Banco Africano de Desenvolvimento, continua a desempenhar um papel 

importante no financiamento do desenvolvimento na África.  

Nos Estados Unidos, o modelo de concepção cidades profundamente conectadas e dependentes 

da extrema mercantilização do espaço e dos recursos advindos de financiamento privado não é 

algo novo, mas tem se acentuado desde os anos noventa, como apresenta Weber (2010). Ela traz 

o exemplo da Califórnia com seu Tax Incremental Finance (TIF), pelo qual o município pode 

aumentar suas receitas vendendo potencial construtivo. Outro exemplo emblemático é o novo 

modelo de privatização de Chicago pelo qual a infraestrutura da cidade foi alugada a consórcios 

privados de investimento por períodos que variam de 75 a 99 anos, em troca de dinheiro inicial 

para preencher déficits orçamentários de curto prazo.  

O Brasil começou a usar esse tipo de instrumento urbano (sob a título de CEPAC, Certificado de 

Potencial Adicional de Construção) com a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada na 

Zona Sul do município de São Paulo, em 2001, envolvendo obras rodoviárias, transporte 

coletivo, habitação social e parque. Amaral (2017b) explica que a criação de títulos financeiros 

conectados à propriedade imobiliária foi uma excelente forma encontrada pelo capital 

imobiliário para dar fluidez ao ciclo da sua produção, na medida em que para acompanhar o 

ritmo do capitalismo patrimonial, a propriedade imobiliária camufla-se de ativo imóvel para um 

ativo móvel por meio do mercado de capitais, mediante a emissão de títulos de dívidas, 

hipotecas e outros papeis. 67Por meio da união do capital financeiro e do capital imobiliário, é 

extraída uma forma de renda que Pereira (1988) chama de renda imobiliária.68 

                                                             
66 The European Financial Review. “Is China building Africa” por Zhengli Huang e Xiangming Chen em 22 de junho de 
2016   

67 Amaral (2017b) explica que o regime de acumulação contemporâneo, é categorizado por Chesnais (2005b, p.50) 
como “Capitalismo Patrimonial”, que ele descreve como sendo “aquele em que o entesouramento estéril, representado 
pelo “pé de meia” cede lugar ao mercado financeiro dotado de capacidade mágica de transforma dinheiro em valor 
que ‘produz’”. Nessa configuração, as propriedades mobiliária (dinheiro) e imobiliária (terra), que são acumuladas 
para o rendimento, constituem um patrimônio, pois elas não têm como propósito o consumo ou a criação de riqueza 
via produção.  

68 Amaral (2007b) a partir da teoria de Pereira (1988) explica que “O ciclo financeiro, que se encontra na esfera da 
distribuição, possui velocidade mais rápida que o ciclo industrial no tocante ao retorno da mais-valia, por este estar 

http://www.trincoll.edu/AboutTrinity/college/key/Pages/Chen.aspx
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O encontro da propriedade mobiliária com a imobiliária chega ao seu 

ápice na medida que, uma vez alienados em leilão, os CEPACs podem ser 

negociados livremente no mercado secundário, até que sejam vinculados a um 

lote dentro do perímetro da Operação Urbana Consorciada.  Para se ter ideia, os 

CEPACs da OUC Água Espraiada foram levados a leilão pela primeira vez em 

2004 por R$ 300,00/unid e vendidos pelo mesmo preço. Já em 2008, seu valor 

inicial era de R$460,00/unid tendo fechado em R$ 1110,00/unid. Esses novos 

títulos têm sido apresentados à sociedade como solução para a crise fiscal do 

Estado. Um erro encobrindo o outro, e o círculo vicioso, onde só quem se 

beneficia é o mercado, permanece, reforçando a concentração de investimentos 

e infraestruturas, e a supervalorização de algumas regiões da cidade (AMARAL, 

2017b). 

Normalmente no Brasil, a cidade de São Paulo é a porta de entrada para os novos instrumentos 

do mercado financeiro vinculados ao mercado imobiliário, e, a partir dela, as chamadas best 

practices podem ser espalhadas para as outras capitais. Na segunda década do século XXI, no 

esforço de intensificar a cooptação de novos territórios, a agenda neoliberal foi realizada muito 

bem em todo o Brasil, chegando a Fortaleza.69 

Cada esfera de Governo tem oferecido mecanismos para costurar as ações entre mercado 

mobiliário e imobiliário, como leis de regulamentação, zoneamento, impostos territoriais, 

permissões e subsídios. Os efeitos da dependência econômica e da ausência de soberania real de 

um país que se submete à dominância financeira mundial vão além da ordem econômica, 

impactando também o território, contribuindo para a manutenção da diferenciação espacial e 

segregação social. A forte dependência dos governos de investidores e do mercado financeiro 

como um todo desencadeia um círculo vicioso de dívidas do qual os governos não conseguem se 

livrar. O aumento da dívida pública leva a uma contínua privatização e a securitização de ativos 

públicos. 

Ilumina-se que financeirização do espaço urbano (aproximar a propriedade imobiliária da 

propriedade mobiliária) tem sido condição fundamental para abrir novas fronteiras para a 

capitalização do capital-dinheiro concentrado pelos grandes fundos de aplicação e gestão de 

ativos. Os investidores procuram, acima de tudo, um investimento rentável sem a necessidade de 

                                                                                                                                                                                              
intrinsicamente ligado à esfera da produção. O primeiro pressiona o ciclo industrial, aumentando a velocidade da 
produção e comercialização do imóvel, e, consequentemente, os elementos que lhe são intrínsecos, tal como a renda 
fundiária e, mais importante, cria uma nova força, a da renda imobiliária que é externa ao processo produtivo. Com 
isso o capital produtivo subjuga-se ao capital improdutivo. A renda imobiliária que entrava o capital industrial por 
diminuir seu lucro, alavanca o capital financeiro por se constituir em mais um ativo financeiro, capital fictício.”  

69 Para a discussão do tema das relações de produção do imobiliário sob o domínio da incorporação, ver tese de Maria 
Beatriz Rufino (2012), Incorporação da Metrópole: centralização do Capital no Imobiliário e Nova Produção do Espaço 
em Fortaleza. 
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estabelecer um compromisso de longo prazo, com liquidez elevada. Conectados à essa demanda, 

os governos locais têm sido muito ativos em criar novas oportunidades para investimentos 

especulativos no território, que já tem afetado consideravelmente o acesso à habitação, 

afastando a classe média (a classe pobre já foi empurrada há muito tempo) cada vez mais para 

longe dos centros de trabalhos e serviços.  

Para o economista peruano do Banco Mundial, Hernando De Soto, os problemas 

socioeconômicos dos “países do Sul” residem no desvalorizado potencial que se situa logo abaixo 

dos pobres e de suas terras - incluindo os espaços públicos que eles habitam, tais como calçadas, 

praças e áreas de favelas habitadas por populações trabalhadoras e de baixa renda. Nesse 

raciocínio, segundo De Soto (2000), a solução para a pobreza estaria dentro do próprio 

capitalismo, com a maior formalização da economia e com ações simples.  

A provisão de saneamento, espaços públicos, habitação, água podem até vir a se tornar 

prioridade, mas se inseridos num modelo lucrativo, como a expansão de uma linha de metrô 

para um shopping center, expansão de calçadas para algum comércio ou ligação de favelas ao 

centro da cidade, tudo mediante cobrança de taxas por serviços públicos terceirizados. Todas 

essas ações são parte de um processo contínuo que Goldman (2011) chama de “especulative 

urbanism”, o qual desencadeou uma nova forma de gestão urbana, “one vulnerable to the rise and 

fall of stock markets and the whims of investment capital, whose actors are often based in cities 

immune to such volatilities, such as Singapore, London, Shanghai, and New York”70 (GOLDMAN, 

2014, p.61). 

Os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento apoiam mecanismos de mercantilização da terra e 

dos serviços públicos que se exacerbam no atual regime capitalista, tornando lucrativo qualquer 

espaço (físico e virtual). Os BMDs fazem parte do aparelho institucional necessário para 

sustentar essa ideologia neoliberal. As ideias econômicas precisam do apoio de governos, 

instituições transnacionais, empresas internacionais de consultoria, setor de marketing, 

publicidade, imprensa, indústria cinematográfica, produção de programas de televisão. Toda 

essa rede da superestrutura estaria apta a espalhar as mesmas estratégias em todo o mundo.  

É importante chamar atenção para o peso de uma recomendação de política pública para um 

país por parte de um grande banco de desenvolvimento, principalmente do Banco Mundial. Este, 

por ainda continuar sendo a maior referência do mundo em diagnósticos sobre o 

                                                             
70 Tradução livre:  “uma vulnerável ao aumento e queda dos mercados de ações e aos caprichos do capital de 
investimento, cujos atores geralmente se baseiam em cidades imunes a tais volatilidades, como Cingapura, Londres 
Xangai e Nova York”  
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desenvolvimento (não tanto pela sua expertise, mas pelos seus recursos financeiros e 

capilaridade institucional), consequentemente possui um grande poder simbólico quanto as suas 

propostas.    

Um relatório do Banco Mundial71, encomendado pelo Governo Federal, lançado dia 21 de 

novembro de 2017, indica a necessidade de cobrança de taxas pelas Universidades Públicas 

brasileiras, justificando que a maioria dos estudantes fazem parte dos “40% mais ricos”72. 

Entretanto, como rebate a matéria do Le Diplomatique do dia seguinte (23 de novembro de 

2017), “curiosamente”, os “40% mais ricos” no Brasil, incluem pessoas de renda média 

R$1356,00 para cima. Ou seja, manipuladamente, o relatório inclui como a categoria dos “mais 

ricos”, a população que não ganha nem dois salários mínimos. 73 

Ao ler a entrevista dada pelo diretor do escritório do Banco Mundial no Brasil sobre o relatório, 

tem-se a impressão que ele fala de um novo Consenso de Washington: 

“O relatório surgiu a partir de um pedido do Governo Federal”, afirma o 

diretor do Banco Mundial para o Brasil, Martin Raiser. “O trabalho tem por 

objetivo mostrar que é possível realizar o ajuste fiscal que o País busca e ainda 

promover maior igualdade social, preservando os mais desfavorecidos. Para 

tanto, analisamos oito setores e realizamos projeções que indicam caminhos 

possíveis para se promover uma gestão de recursos mais justa e inclusiva no 

Brasil. 74 

  

                                                             
71 BANCO MUNDIAL. Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Revisão Das 
Despesas Públicas Volume I: Síntese, Novembro de 2017. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-Brazil-
Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf 

72 Link para a reportagem: https://oglobo.globo.com/economia/banco-mundial-recomenda-fim-da-gratuidade-nas-
universidades-publicas-22092715   

73 Link para a reportagem: https://diplomatique.org.br/as-recomendacoes-do-banco-mundial-contra-educacao-
superior-no-brasil/ 

74 Link para reportagem e acesso ao relatório: http://www.worldbank.org/pt/news/press-
release/2017/11/21/brazil-new-world-bank-report-analyzes-efficiency-equality-public-expenditure 



                                                                                                    CAPÍTULO 2 - O ESTADO NO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA
  

  

89 
 

Figura 1 - Ilustração do Relatório “Um ajuste justo” do Banco Mundial para o Brasil - 2017 

 

Fonte: Relatório do Banco Mundial. “Um Ajuste Justo: Análise da eficiência e equidade do gasto público no 
Brasil”. Revisão Das Despesas Públicas Volume I: Síntese, Novembro de 2017 

 

Um dos projetos mais significativos dentro da agenda do Banco Mundial da década de 1990 para 

“aliviar a pobreza” (leia-se apaziguar o aprofundamento da crise de 1980 desencadeada pelo 

ajuste estrutural) foi a chamada “reforma agrária de mercado”. Conforme Sauer e Pereira org. 

(2006), o programa foi criado para substituir a reforma agrária redistributiva por esquemas de 

financiamento de compra de terras por trabalhadores rurais. Tal política foi aplicada como uma 

forma supostamente mais barata, eficiente e politicamente viável de distribuição fundiária e 

alívio da pobreza rural em sociedades altamente desiguais. Esse processo ocorreu, em larga 

medida, contra a oposição de movimentos sociais camponeses e das articulações internacionais 

que os apoiavam.  

A primeira experiência dessa agenda no Brasil aconteceu no Ceará, em 1996 e 1997, por meio de 

uma linha de financiamento de compras de terra dentro do Projeto São José I, financiado pelo 

Banco Mundial. Essa experiência foi chamada de “Reforma Agrária Solidária”, contemplando 800 

famílias. Posteriormente, esse projeto foi substituído pelo “Cédula da Terra”, oficialmente o 

projeto-piloto do programa, que foi um projeto mais abrangente, contemplando cerca de 16 mil 
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famílias de cinco estados do Nordeste. Este projeto foi concluído em 2002 (ALENCAR, 2006; 

SAUER,2010). 

A criatividade e a replicabilidade das best practices são necessárias para promover a atratividade 

das cidades na busca de tornar o seu território o mais rentável possível, não apenas dentro das 

fronteiras nacionais, como das transnacionais. Isso requer a criação de grandes pools de 

financiamento e capital imobiliário que trabalham transnacionalmente para desenvolver novos 

tipos de estratégias de investimento. As finanças internacionais são relativamente fáceis de 

serem obtidas junto a investidores privados que estão dispostos a assumir uma participação 

maior em projetos de baixo risco e com apoio público. 

Diante do exposto, percebe-se que o mercado de capitais não foi e não é capaz de manter essa 

complexa lógica sozinho. O Estado possui um importante papel nesse cassino, vendendo os 

direitos dos cidadãos a um fluxo de renda especulativo (WEBER, 2010, p.20). Quanto menos 

presente é o Estado na organização espacial, na dotação homogênea de infraestrutura, mais 

influência tem o mercado (leia-se aqui construtoras, incorporadoras, proprietários de terra em 

diversas escalas) na determinação do preço da terra. E no fim das contas, é o preço da terra que 

tem maior influência no zoneamento de uma cidade, evidenciando o enorme peso do setor 

privado na distribuição espacial dos processos individuais de produção e reprodução.  

 

SÍNTESE E OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 2 

Diante do que foi exposto nesse capítulo, interpreta-se que a produção de diferenças dentro de 

uma mesma organização espacial é uma das condições fundamentais do funcionamento da 

cidade capitalista. Nas últimas décadas, essa diferenciação espacial tem se aprofundado, devido à 

política estatal subordinar cada vez mais a lógica do desenvolvimento coletivo à lógica da 

acumulação capitalista.  

Ao ser o planejamento uma função primária do Estado, este se coloca como um dos principais 

promotores da desigualdade urbana. Na medida em que investimentos públicos são conferidos 

apenas em certas regiões, a diferença entre preços de terra exacerba-se, criando uma disputa 

pelas melhores localizações, processo no qual, obviamente, a camada mais pobre da população é 

jogada para as franjas da cidade.  Dessa forma, não se pode esperar que o planejamento estatal 

possa representar uma boa resposta do modo de produção capitalista para “acertar” as 

contradições econômicas e sociais que a ele são inerentes. 



                                                                                                    CAPÍTULO 2 - O ESTADO NO DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA
  

  

91 
 

Dentro da construção do projeto neoliberal, as instituições globais de poder – dentre elas, os 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento - fabricam o seu discurso, escondendo as contradições 

constitutivas do próprio social, operando no sentido de impedir a percepção da historicidade. 

Sendo um dos personagens principais dessa trama o Estado, ele aparece ideologicamente como 

representante de todos os cidadãos, legitimando esse conjunto de ideias, a dominação dos 

dominantes. 

Embora o regime neoliberal não se apresente da mesma forma em todos os Estados, eles podem 

guardar práticas que os unem por meio da capital financeiro internacionalizado. No Brasil, o 

Estado capitalista encontrou convergência entre discurso neoliberal e sua prática para a negação 

do seu papel precípuo de planejar e organizar da produção. Mas se aqui o Estado não é mínimo, 

ele se reformulou a de fim de instrumentalizar novos processos de acumulação e centralização, 

orientando e reforçando o protagonismo do grande capital privado e internacionalizado.  

No próximo capítulo será exposto um panorama da evolução da atuação do Estado Brasileiro no 

discurso e na prática para o desenvolvimento e como os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento permearam as políticas públicas brasileiras.   
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3. O ESTADO BRASILEIRO E OS BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO 

Em qualquer modo de produção, em qualquer regime, desenvolvimento sempre significará a 

transformação de um estágio A para um estágio B supostamente melhor. O que diverge são as 

estratégias possíveis para atingir esse objetivo, a depender do ideário (ou ideologia) 

estabelecido e das referências tomadas.  Kline (2006) relata que já nas primeiras décadas do 

século XX, pensadores75 reconheciam que um único modelo de desenvolvimento não poderia ser 

aplicado a todos os países do mundo, incorporando. Mais adiante, o componente sociocultural 

foi incorporado ao econômico para a compreensão de desenvolvimento.  

Concomintante à teoria da modernização difundida pelas instituições acadêmicas e pelo Estado 

norte-americanos, na América Latina e no Brasil, as ideias do economista argentino Raul 

Presbish sobre deterioração dos termos de troca e sistema centro-periferia avançariam dando 

origem à formulação da chamada teoria da dependência.  Em dialógo com o materialismo 

histórico marxiano, essa teoria objetivava compreender o presente e a evolução de sociedades 

de economias periféricas. A criação da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) em 

1948 viria a catalizar as teorias estruturalistas por toda a América Latina, desencadeando um 

novo ideário de desenvolvimento para os países de capitalismo maduro chamado de 

desenvolvimentismo.  

Em meados da década de 1970, em decorrência de acontecimentos de proporções mundiais, a 

geopolítica internacional sofreria novas acomodações, o modelo socialdemocrata seria abalado e 

novas ideias para salvar o capitalismo de uma crise emergiriam. A justificativa de que as 

políticas keynesianas teriam falhado em conter a forte desaceleração do crescimento, o aumento 

da instabilidade macroeconômica, a elevação do desemprego e da inflação acumulativa a partir 

de meados de 1970 consistiriam no argumento para o receituário neoliberal ser espalhado para 

todos os extremos do mundo (CHESNAIS, 2006; DUMÉNIL; DOMINIQUE, 2014). 

O projeto neoliberal ganharia mais força com as crises fiscais que começaram a eclodir na 

América Latina na década de 1980, tendo como ponto inflexão simbólico as recomendações do 

FMI compiladas no chamado Consenso de Washington (1989). As instituições internacionais FMI 

e Banco Mundial, lideradas pelos Estados Unidos tiveram um papel importante na disseminação 

dessa ideologia.  

Diante da evolução da conjuntura internacional, o presente capítulo intenciona compreender 

como o Estado Brasileiro teria se posicionado e conduzido (ou não) o desenvolvimento no Brasil 

                                                             
75 Kline (2006, p.457) cita nomeadamente Franz Boas, Margareth Mead, Ruth Benedict, Max Weber, Talcott Parsons e 
Seymour Martin Lipste.  
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a partir de meados do século XX até a primeira década do século XXI (seção 3.1), iniciando com a 

tentativa de implementação de um modelo desenvolvimentista até ser capturado pelo projeto 

neoliberal. A seção seguinte (3.2) discutirá o entrelaçamento dos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento com as políticas de desenvolvimento do Brasil. 

Ressalta-se que conteúdo do capítulo 3 é de uma contextualização histórica baseada em 

bibliografia selecionada para problematização do relacionamento atual entre os Bancos 

Multilaterais de Desenvolvimento e os Governos Brasileiros. Seu propósito - analisar como esse 

relacionamento tem refletido no planejamento territorial – utilizará como estudo de caso o 

Estado do Ceará. Diante disto, é importante reconhecer que muito da ampla literatura sobre a 

política e economia do Brasil não chegou a ser abordada, apesar da importância, justificada pela 

necessidade peremptória de recortes (temporais e temáticos) para que se podesse avançar nas 

contribuições específicas de uma tese de doutorado com prazo de realização reduzido. No 

entanto, houve um esforço para não perder de vista o que Maria da Conceição Tavares (1972) 

aconselha:   

Não temer a disciplina do recorte analítico específico e, ao mesmo tempo, 

ousar enfrentar os problemas em sua dimensão global, sem se deixar levar por 

“totalizações” fáceis e vazias. Não “neutralizar” as Ciências Sociais, limpando-as 

de qualquer “desvio” ideológico e tornando-as ciências “positivas”; usar o 

impulso ideológico no sentido do desmascaramento da própria ideologia 

contida naquela posição (TAVARES, 1972, p.25). 

 

3.1 O ESTADO BRASILEIRO E O DESENVOLVIMENTO 

Na América Latina, na década de 1940 pesquisadores e formuladores de políticas começariam a 

discutir sobre a economia da região utilizando os argumentos do argentino economista Raul 

Prebisch, que levantaria uma nova discussão sobre as fundamentais diferenças entre economias 

mundiais atrasadas e avançadas, implicando em diferenças estruturais entre tais economias que 

formariam um sistema único centro-periferia - daí o termo atribuído a esses teóricos como 

estruturalistas.  

Para Prebisch, o cerne dessa diferença se encontrava nas relações desiguais de troca entre os 

países industrializados e não industrializados, ocasionando uma deterioração dos termos de 

troca, em prejuízo aos países periféricos. Nesse entendimento, a periferia desindustrializada só 

teria a oferecer produtos primários e/ou commodities, que são mercadorias com demanda 

inelástica, ou seja, a quantidade demandada não reage diferenciadamente à variação de preço, 
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tendendo a apresentar baixo valor agregado. O mesmo não acontece com os produtos 

industrializados, produtos de demanda elástica, e de alto valor agregado.  Portanto, de acordo 

com essa visão, afirmava-se que ajustes monetários não poderiam ser aplicados da mesma forma 

para ambos os grupos de países. O termo centro-periferia, segundo Love (1980), teria sido usado 

pela primeira vez de forma impressa em 1946, identificando os Estados Unidos como centro do 

ciclo de troca mundial e a América Latina como uma das periferias do sistema.  

Paralelamente à dominante teoria da modernização, ora contrapondo-se, ora adaptando-se a 

esta, os preceitos de Raul Prebisch sobre a deteriozação dos termos de troca e o sistema centro-

periferia foram aplicados como base para a formulação da teoria da dependência, bastante 

influente na América Latina. Segundo Kline (2006), o avanço da Teoria da Dependência em 

relação aos preceitos de Prebish consistiria na inserção do componente marxista do 

materialismo histórico para a compreensão do presente e da evolução da sociedade. Dessa 

forma, para os estruturalistas, que analisam a questão de forma estrutural e de longo prazo, 

relações sociais e produtivas seriam fundamentais para explicar as causas do estágio de baixo 

desenvolvimento em que se encontravam as ex-colônias (KLINE, 2006).76 

Outro fator determinante para a condição estrutural centro-periferia seria o controle do 

mercado pelos oligopólios sediados nos países centrais, que, com a ajuda dos governos dos 

países periféricos (por vias legais e ilegais) entravariam o florescimento das indústrias e 

mercados nacionais (LOVE, 1980). O estabelecimento de sucursais multinacionais nos países 

periféricos incorreria, entre outras coisas, na consequência negativa de envio da maior parte do 

seu excedente para as matrizes fora do país, não sendo capazes de reinvestir seu lucro na 

melhoria da produção (DEÁK, 2006). 

A fundação da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) em 1948, um órgão da 

Organização das Nações Unidas, viria a ser o principal veículo teórico e ideológico para a 

interpretação do processo de transformação das economias latino-americanas fundamentado na 

teoria da dependência, contribuindo para reforçar a ideia de desenvolvimentismo. Segundo 

Bielschowsky (1988, p.39), desenvolvimentismo seria o “projeto de superação do 

subdesenvolvimento através da industrialização integral, por meio de planejamento e de 

decidido apoio estatal”, remontando suas origens ao Estado Novo(1930-1945).77   

Os estruturalistas percebiam o subdesenvolvimento decorrente de uma estrutura econômica 

                                                             
76 Os maiores teóricos da Teoria da Dependência foram Celso Furtado, Andre Gunder Frank, Samir Amin, Fernando 
Henrique Cardoso e Enzo Faletto. 

77 Bielschowsky (1988) considera o I Congresso Brasileiro de Economia em fins 1943 como um marco para a fase 
amadurecida do desenvolvimentismo.  
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heterogênea da periferia, que, sustentada por uma relação com as economias desenvolvidas, 

permitia uma híbrida “coexistência de setores modernos, dedicados essencialmente à 

exportação, e um extenso setor de subsistência que opera a níveis de produtividade muito 

inferiores aos do primeiro. ” A partir desse entendimento, para os estruturalistas, 

desenvolvimento consistia em homogeneizar os níveis de produtividade em todo o sistema 

econômico, e tal homogeneização só seria possível mediante um processo de industrialização 

(BIELSCHOWSKY, 1988, p.163). 

O planejamento da industrialização era proposição comum a todos os 

estruturalistas/desenvolvimentistas, no entanto, o nível e o tipo de intervenção estatal diferiam 

entre os engajados na questão (teóricos, técnicos, políticos, empresários). Conforme estudiosos, 

havia os desenvolvimentistas nacionalistas, que defendiam soluções estatais para inversões em 

setores considerados estratégicos (mineração, energia, transportes, telecomunicações e algumas 

industrias básicas), e havia os desenvolvimentistas não nacionalistas que estavam mais a favor da 

internacionalização da econômica brasileira (BIELSCHOWSKY,1988). 

Ainda conforme Bielschowsky (1988), na década de 1960, à direita do espectro político 

encontravam-se os já chamados neoliberais e os desenvolvimentistas não nacionalistas, 

essencialmente favoráveis ao aprofundamento do capitalismo industrial brasileiro, sem 

alteração da estrutura da distribuição de renda e da propriedade. Entre o centro e centro-

esquerda, estavam os desenvolvimentistas nacionalistas que reformulavam as propostas de 

desenvolvimento buscando englobar toda a população por meio de uma reforma fiscal 

distributiva e, sobretudo, por meio de uma ampla reforma agrária, mantendo o controle do 

capital estrangeiro e a ampla intervenção estatal na economia. A esquerda estava representada 

fortemente pelo Partido Comunista Brasileiro, apresentando muitos pontos em comum com os 

desenvolvimentistas nacionalistas, diferenciando-se desses, porém, por debater as questões 

econômicas e sociais numa perspectiva revolucionária de passagem para o socialismo.  

A linha geral de pensamento da CEPAL enquadrava-se nos nacionalistas desenvolvimentistas, 

que argumentava que o instrumento principal para a luta antiliberal seria o planejamento e a 

intervenção estatal em favor da industrialização, que, até aquele momento, havia consistido, em 

parte, em algo espontâneo e não racionalizado, aspecto comum às economias mais atrasadas. 

Essa linha mostrar-se-ia como um pensamento de resistência contra os preceitos da teoria 

modernização. No entanto, segundo Bielschowsky (1988), sua contribuição foi muito mais no 

campo da compreensão do desenvolvimento e de tendências típicas socioeconômicas de países 

periféricos, combinando análise das estruturas produtivas periféricas com as transformações 
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históricas do sistema centro-periferia, do que no campo de propostas sistematizadas. 78 

O ideário CEPAL foi abraçado pelos políticos desenvolvimentistas nacionalistas, reconhecendo a 

importância de um projeto nacional que contemplasse todas as regiões do Brasil, defendendo o 

posicionamento do Estado como guia para esse desenvolvimento, não somente por meio do 

planejamento, como também por meio de financiamento e indústria. 

O desenvolvimentismo apontava como estratégia fundamental para quebrar o círculo vicioso da 

estrutura centro-periferia o investimento em indústria de bens de capital, por meio de um 

processo de industrialização por substituição de importação79. Esse processo ficou incompleto 

nos anos áureos da Cepal, principalmente porque o alvo das corporações multinacionais eram as 

indústrias de bens de consumo de luxo, como indústria automotiva. Estruturalistas como Celso 

Furtado, Maria Tavares da Conceição e José Serra apontavam como problema a inadequação 

entre a estrutura de oferta industrial do Brasil pós-guerra, centrada na produção de bens de 

consumo duráveis de luxo, e o padrão de demanda local, caracterizado por uma imensa 

concentração de renda (LOUREIRO, 2012; TOLEDO, 1999).  

O esgotamento do modelo de substituição, conforme Tavares (1972), dar-se-ia na metade da 

década de 1960 devido a obstáculos essenciais para realização de todo seu potencial, como o 

reduzido poder de compra da classe média que não conseguiu absorver a indústria de bens de 

consumo, em sua maioria voltada para o consumo de luxo, e com a impossibilidade do Governo e 

das empresas de se autofinanciarem ou de ter sucesso com financiamento externo. Essa 

realidade levantou o debate sobre a concentração da propriedade da terra e da renda, o que, no 

entanto, não se concretizou em políticas públicas brasileiras como aconteceu na administração 

do presidente Salvador Allende no Chile (1970-1973). Esgotados os efeitos expansivos do 

conjunto de investimentos públicos e privados (principalmente estrangeiros) dessa etapa, a 

economia necessitaria encontrar novas fontes de dinamismo (TAVARES,1972, p. 218).80 

                                                             
78 Sampaio Junior (2012, p. 689) defende que “A economia política da Cepal representava a crítica da ordem e a aposta 
na possibilidade de mudanças estruturais que criassem as condições objetivas e subjetivas para que se pudesse 
conciliar capitalismo, democracia e soberania nacional.” 

79 Tavares (1972, p.37) agrupa o processo de industrialização por substituição de importação em dois períodos. O 
primeiro período vai desde a Grande Depressão (cerca de 1930) até o fim da Segunda Guerra Mundial, consistindo na 
substituição de bens de consumo final não duráveis. O segundo período conformou-se na primeira década após a 
Segunda Guerra Mundial, avançando consideravelmente, comportando as faixas de bens de consumo duráveis, 
produtos intermediários e bens de capital. Segundo Tavares (1972), essas três décadas (1930-1955) foi o período de 
maior crescimento da América Latina em seu conjunto.                             

80 Tavares (1972) ainda diagnostica três fatores sérios que limitariam o desenvolvimento econômico dos países 
latinos americanos, implicando em muitas deformações e na interrupção do modelo de substituição de importação: a 
dimensão e a estrutura dos mercados nacionais, a natureza da evolução tecnológica e a constelação de recursos 
produtivos. Enquanto a substituição de importação deu-se em setores que requeria baixa tecnologia, exigindo 
densidade de capital pouco elevado, o modulo de investimento, além de multiplicador da renda, tendia a ser 
fortemente multiplicador de emprego. A partir do momento em que se avançou no processo e incorrendo na mudança 
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Após o Golpe Militar em 1964, o pensamento desenvolvimentista avançou, reconhecendo que a 

industrialização por si só não resolveria o problema das economias latino-americanas, já que 

mesmo com a industrialização de países latino-americanos, problemas socioeconômicos 

estruturais continuavam – a teoria da dependência, na realidade, evoluiria desses debates. Novas 

ideias passariam a ser formuladas na interpretação do desenvolvimento capitalista brasileiro, 

integrando um “projeto de desenvolvimento, distribuição de renda e justiça social”. Essa mesma 

reformulação sobre a compreensão de desenvolvimento aconteceria em nível internacional no 

Banco Mundial, conforme foi visto no capítulo 1 (BIELSCHOWSKY, 1998, p.492). 

Durante os anos de grande influência da CEPAL na América Latina, a questão da identidade 

nacional foi minada pela bipolaridade do confronto entre comunismo versus anticomunismo, 

liderado pela política externa norte-americana. Diante disso, qualquer iniciativa econômica que 

evocasse o Estado-nação era considerado pelos monetaristas ortodoxos como maléfica.  A 

contenção do comunismo era a melhor justificativa para pavimentar o caminho para o lucro do 

setor privado e para o controle dos países menos desenvolvidos.  Toledo (1999) relata que 

“Movia-se na imprensa, na política e nos meios empresariais verdadeira guerra contra as 

empresas públicas, notadamente dos setores estratégicos (energético, em particular o 

petrolífero, de comunicação, transporte, e os relacionados com a exploração das riquezas 

minerais), os mais cobiçados pelos monopólios internacionais” (TOLEDO, 1999, p. 213).81 

O Brasil sempre se colocou dependente de importação de tecnologia criada pelos países centrais 

que não foi concebida para suprir as mesmas necessidades que a nossa. Tecnologia esta que 

requer o despendimento de grande quantidade de capital e relativamente pouca mão-de-obra, 

solução incompatível com a grande massa crescente de população ativa de baixa instrução do 

Brasil e do restante da América Latina.  Tavares, em 1962, defendia que não se poderia esperar 

que o modelo de substituição de importação por si só promovesse mudanças macroeconômicas 

de produção, permitindo uma integração nacional, com absorção de excedentes de mão-de-obra 

e melhoria na distribuição de renda em termos pessoais, setoriais e regionais. Pelo contrário, se 

não fossem adotadas outras políticas para atacar esses problemas, o modelo poderia agravar o 

abismo entres o “setor capitalista” e o “setor de subsistência” (TAVARES, 1972, p.58). 

Com o esgotamento do modelo de substituição de importação em fins da década de 1950, as 

críticas às ideias cepalinas se intensificaram. Segundo Bielschowsky (1988), havia dois 

                                                                                                                                                                                              
de uma produção de bens de consumo não-duráveis, produtos intermediários e bens de capital para a produção de 
bens duráveis de consumo, gerou-se um problema de absorção de mercado, devido à grande concentração de renda 
da estrutura da população. 

81 Luz (1978) em “A Luta pela Industrialização do Brasil” mostra a trajetória errática da política da industrialização 
brasileira que não foi minada apenas por fatores externos, mas, sobretudo, por forças internas que dissimulavam um 
falsos esforços para o desenvolvimento do Brasil.  
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argumentos básicos que contestavam as teorias da CEPAL. O primeiro referia-se a sua 

desconsideração aos determinantes endógenos do crescimento, e o segundo, ao 

negligenciamento de duas contradições básicas do processo de industrialização: a luta de classes 

e o imperialismo. O conceito de desenvolvimento foi ressiginificado e deixou de se nuclear apenas 

no crescimento econômico, ou seja, simplesmente na implementação de uma industrialização 

planejada.  

Deák (1991) argumenta que nem o Brasil e nem o resto da América Latina experimentaram um 

período da chamada socialdemocracia (cerca 1930-1970), uma vez que esses países nunca 

atingiram o estágio intensivo do capitalismo (periodização de Michel Aglietta). Em vez disso, 

durante esse período foi vivenciada uma economia conduzida pelo Estado, adotando um regime 

de industrialização por substituição de importação, cujo discurso considerava como fundamental 

o investimento massivo em infraestrutura para apoiar as indústrias de base a fim de sair do 

subdesenvolvimento.82 Entretanto isso não ocorreu no Brasil, e nem na América Latina, 

mantendo-se dependente tecnologicamente dos países centrais.  

A baixa produtividade da economia brasileira, devido à ineficiência da tecnologia, não permitiria 

a divisão do lucro entre acumulado e expatriado, constituindo-se o principal entrave para o 

desenvolvimento do capitalismo. Essa condição econômica possui uma relação dialética com a 

sociedade de elite (diferente da sociedade burguesa) - base sobre a qual se assenta o regime de 

acumulação entravada – na qual foram mantidos o clientelismo e o patrimonialismo 

conservados no processo de independência, que por meio de um Estado de Elite perpetua seu 

status quo. De acordo com Deák (2006) a sociedade de elite difere da burguesa em dois pontos 

essenciais:  

1) o nível de reprodução da força de trabalho é crônicamente [sic] baixo, 

o que combinado com uma infraestrutura urbana precária, resulta em condições 

urbanas precárias caracterizando um padrão de urbanização que chegou a ser 

chamado de ‘periférico’, e  2) a elite desfruta de superprivilégios que, 

contrastando com as condições dos trabalhadores, introduz uma clivagem na 

estrutura social bem além da divisão de classes da sociedade burguesa e que, 

                                                             
82 Conforme Michel Aglietta, considerando a cronologia para os países centrais, tem-se:  1) Estágio (de acumulação 
predominantemente) extensivo - cerca fim do século de XIX a década de 1930 do século XX, sendo caracterizado por 
um período de crescimento rápido da produção de mercadoria com baixa tecnologia e exploração extensiva da mão-
de-obra por muitas horas de trabalho em condições precárias. 2) Estágio Intensivo – década de 1930 até o fim do 
século XX. Quando o estágio extensivo esgota-se, não havendo mais possibilidade para extensão de horas de trabalho, 
os capitalistas veem-se encurralados a buscarem inovações técnicas para o aumento da produção, intensificando-a. 
Coincide como período da socialdemocracia. 3) Capitalismo Tardio – a partir de meados de 1960, o desenvolvimento 
da tecnologia chega ao seu limite com a automação, gerando uma crise de superprodução após a exaustão do período 
de crescimento gerado pela reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial. Período de grande endividamento 
externo e interno, insustentável a longo prazo. Crise, segundo Deák.  
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diferentemente dessa última na qual a ideologia liberal se propõe a transpor ou 

dissimular as classes pela ideia do interesse coletivo, na sociedade de elite tal 

clivagem permanece à flor da pele e imprime seus traços nos mais diversos 

aspectos do processo urbano (DEÁK, 2006, p.2). 

Como mostrado também por Mori (1996), a sociedade de elite nunca comprou um projeto de 

nação que pudesse inserir o Brasil no circuito mundial e o tirasse da condição de dependente 

e/ou “subdesenvolvido”. Oliveira (2013) cita o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso83 que 

afirma que a burguesia industrial havia preferido a “condição de sócio-menor do capitalismo 

ocidental”, aliando-se ao capital internacional, ao risco de ver contestada a sua hegemonia mais à 

frente.  Essa torcida contra o desenvolvimento brasileiro demonstraria suas características 

também no espaço nacional. Nesse sentido Mori afirma que 

A reimposição da estrutura produtiva colonial do país — uma vitória da 

elite nacional no momento da Independência — incluía, naturalmente, a 

implantação dos próprios mecanismos de sua perpetuação. Entre eles, o de 

impedir a superação daquele quadro de espaços desagregados que formaram o 

território do Império, destinados a serem conservados em seu isolamento 

(MORI, 1996, p. 179). 

No estágio do capitalista de acumulação entravada (Deák), ou acumulação truncada (Oliveira), a 

parcela da mais-valia que deveria ser investida no negócio para ampliar a produção é 

continuamente expatriada. A industrialização brasileira não entra no circuito de 

desenvolvimento de novas tecnologias, lhe deixando sem meios de produzir algo com maior 

valor agregado. Restam-nos apenas os extremos do ciclo de produção: o fornecimento de 

matérias-primas ou a participação da montagem de peças. Aos países periféricos sobraria 

apenas a cópia do descartável, ficando à margem da matriz técnico-científica, presos no círculo 

vicioso de investimentos externos e dívida interna. Oliveira (2003) esclarece que: 

Essa dependência externa cria, também, uma dívida financeira interna 

igualmente espantosa, com a única política capaz de enxugar a liquidez interna 

exatamente pelo ingresso de capitais especulativos. Mas é também um 

adiantamento sobre a produção futura, de modo que somando as dívidas 

interna e externa chega-se à conclusão que para produzir um PIB anual é 

preciso endividar-se na mesma proporção. Essa é a reiteração da 

financeirização da economia (OLIVEIRA, 2003, p. 135). 

                                                             
83 CARDOSO, Fernando Henrique. Empresário industrial e desenvolvimento econômico. São Paulo, 1964. 
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Assinalava Tavares (1972) que pela própria dinâmica do processo de expansão capitalista, que 

já dava sinais na década de 1970 de esgotamento da época áurea de reconstrução do pós-

Segunda Guerra, a órbita financeira estava ganhando autonomia relativa, pondo em risco a 

manutenção da taxa de acumulação, sem ter contribuído de forma decisiva para um aumento da 

taxa global de poupança interna brasileira. O que estava acontecendo era um endividamento 

geral do Estado e do setor privado nacional acima da sua capacidade de realização. Em outras 

palavras, o processo de concentração e centralização do capital na esfera financeira não estava 

implicando em ganhos econômicos para o Brasil, traduzindo-se basicamente no aumento da 

dívida externa e na acumulação de reservas internacionais  (TAVARES, 1972, p.228 e 233). 

Deák (2006) defende que o projeto neoliberal promove o que a sociedade de elite brasileira 

sempre promoveu: a desqualificação do Estado enquanto representante do interesse coletivo, 

“assim como a própria ideia de interesse coletivo e a atividade de planejamento praticado em 

seu nome”, legitimando interesses individuais (ou de grupos de interesse) como se fossem 

interesses da maioria. A relação da sociedade de elite e o Estado Brasileiro não permite que o 

capitalismo destrave, devido ao permanente privilegiamento da primeira, que possui controle 

direto do aparelho estatal. Portanto, conclui-se que, ao contrário do discurso do liberalismo e da 

socialdemocracia, “Em seu conjunto, os preceitos do neoliberalismo aderem perfeitamente à 

manutenção dos entraves ao desenvolvimento” (DEÁK, 2006, p.12). 

Sampaio Junior (2012) corrobora Deák (2006) colocando como fundamental o protagonismo da 

sociedade brasileira para o logro de um projeto político-econômico, que se comprometesse com 

a reversão da situação de “dependência e subdesenvolvimento no Brasil”. E isso não aconteceu 

nas décadas em que se tentara implementar o desenvolvimentismo, como uma saída reformista 

capitalista. A passagem a seguir de Sampaio Junior (2012) analisa o período do 

desenvolvimentismo brasileiro: 

Sem a presença de burguesias nacionais capazes de enfrentar os 

interesses externos e internos comprometidos com a reprodução da situação de 

dependência e subdesenvolvimento, a concepção “desenvolvimentista” 

pereceria, pois não teria como se converter em força real. A sorte do 

“desenvolvimentismo” confundia-se, assim, com o próprio destino de formação 

da sociedade nacional (SAMPAIO JUNIOR, 2012, p.675).84 

                                                             
84 Alves (2012, p.686), entretanto, deixa claro em seu último parágrafo do artigo que não acredita em saída reformista 
capitalista:  “As promessas vazias de um desenvolvimento capitalista virtuoso que nunca se realiza não deixam 
margem a dúvidas. O verdadeiro resgate da tradição crítica do pensamento latino-americano passa pela superação de 
toda ilusão em relação à existência de uma solução burguesa para a tragédia do subdesenvolvimento e da 
dependência. O caminho da crítica encontra-se no polo oposto da perspectiva provinciana, das opções de classe e das 
escolhas teóricas dos neodesenvolvimentistas. “ 
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No novo contexto histórico de hegemonia das finanças, o discurso neoliberal sufocou toda a base 

teórica desenvolvimentista. Conforme explica Sampaio Junior (2012, p.677), “Primeiro, diluiu-se 

a contradição entre imperialismo e desenvolvimento. O capital internacional deixou de ser visto 

como empecilho ao desenvolvimento para se converter em condição sine qua non do próprio 

desenvolvimento”. Seguidamente, ao qualificar a ausência de integração social apenas como um 

resíduo colonial sem maiores consequências para o dinamismo capitalista “foi diluída a 

contradição entre pobreza e desenvolvimento capitalista autodeterminado”.   

Nesse cenário, cabe trazer à discussão que o governo de centro-esquerda do Partido dos 

Trabalhadores que esteve no poder nacional por mais de 16 anos (2003-2015) não ousou 

confrontar elite brasileira, conduzindo um governo de reformismo fraco sem confronto do 

capital, ora confundindo-se com um (neo) desenvolvimentismo85 ora, com neoliberalismo. Um 

período que foi denominado de “lulismo”, cujo fio condutor seria um pragmatismo político, que 

visava, sobretudo, à governabilidade mantendo (e fortalecendo) a estrutura política do Estado 

neoliberal no Brasil”86 (ALVES, 2013b).  

Na prática, essa terceira via não passou de uma versão “ultralight” do neoliberalismo com sua 

devoção ao rentismo. Sampaio Junior (2012) chama o “neodesenvolvimentismo” de “farsa do 

desenvolvimento”, alegando que “a modesta retomada do crescimento econômico, após quase 

três décadas de estagnação, [...] e a aparente resiliência do Brasil perante a crise econômica 

mundial dão um lastro mínimo de realidade à fantasiosa falácia de que, finalmente, o Brasil 

estaria vivendo um ciclo de desenvolvimento” (SAMPAIO JUNIOR, 2012, p.679). 

É alicerçado sobre o entendimento acima de que a elite se perpetua ao longo da história do 

Brasil por meio de mecanismos dispostos pelo Estado brasileiro (que a representa e a alimenta 

sua reprodução) que se dará a análise do relacionamento entre o Governo do Estado do Ceará e 

dos BMDs no próximo capítulo.  

                                                             
85 O termo neodesenvolvimentismo teria sido alcunhado por Luiz Carlos Bresser-Pereira após a análise da maneira de 
como a Argentina teria enfrentado sua crise de 2001, tendo sido replicada posteriormente por outros governos latino-
americanos. Em suas palavras ele define: “é um conjunto de valores, idéias, instituições e políticas econômicas através 
das quais, no início do século XXI, os países de renda média procuram alcançar os países desenvolvidos. Não é uma 
teoria econômica, mas uma estratégia; é uma estratégia nacional de desenvolvimento, baseada principalmente na 
macroeconomia keynesiana e na teoria econômica do desenvolvimento. ” (BRESSER-PEREIRA, 2010, p.17) 

86 Sobre a política do Governo Lula de “presidencialismo de colisão”, Giambiagi (2011b, p.201) mostra que ela já 
poderia ser verificada mesmo antes da primeira eleição: “Palocci, que até então [meses antes das eleições de 2002] 
não era um dos membros mais destacados do PT, começou a agir com desenvoltura e, na qualidade de coordenador do 
programa, foi conversando com os diferentes grupos de economistas, de um lado, e com representantes do 
establishment, do outro. A visão que ele transmitia aos seus interlocutores era de que o partido tinha mudado. Em 
outras palavras, de certa forma, a mensagem que se tentava passar era que o PT tinha rompido com a ideia de ruptura. 
” 
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3.2 OS BANCOS MULTILATERAIS NO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL 

Esta seção pretende abrir um breve panorama da participação dos bancos multilaterais nas 

iniciativas e políticas de desenvolvimento do Brasil, evidenciando alguns importantes fatos 

históricos, denotando sua importância como financiadores não somente do setor público, como 

do setor privado, e até mesmo de grandes bancos nacionais.  

Sempre sobre a liderança das ideologias capitaneadas pelos norte-americanos, o conceito de 

desenvolvimento e do processo para atingi-lo encontraram nos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento (BMDs) talvez o mais eficaz instrumento de disseminação. Tais ideologias 

foram sendo repassados sistematicamente para seus membros-mutuários por meio de 

financiamento de projetos de desenvolvimento e por todo o pacote publicitários e de 

mecanismos capacitação institucional - que serão mais bem evidenciados no capítulo 4. Dentre 

os BMDs, o Banco Mundial, devido a sua estrutura acionária, mostra-se como o mais poroso às 

intervenções dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, como o de maior influência mundial.  

O início da atuação do Banco Mundial no Brasil coincidiu com o governo Gaspar Dutra (1946-

1951), que, a princípio, alinhou-se aos preceitos liberais de Bretton Woods, envolvendo, 

prioritariamente, a eliminação de barreiras ao livre fluxo de bens e ao multilateralismo do 

comércio internacional. Aos poucos, ainda durante o próprio governo Dutra, a partir da década 

de 1947, esses preceitos foram sendo abandonados, conforme explicam Vianna e Villela (2011) 

“As sucessivas crises de balança de pagamento por que passaria o Brasil nos primeiros anos do 

pós-Guerra acarretaram o abandono do modelo liberal e deram lugar a um modelo de 

desenvolvimento industrial com crescente participação do Estado” (VIANNA; VILLELA, 2011, 

p.1). 

A diversificação industrial com um elevado grau de intervencionismo estatal e com substancial 

contribuição de recursos externos não contou, ao menos até fins da década de 1950, com 

recursos significativos do Banco Mundial, visto que, no imediato pós-guerra, a política americana 

se voltou à reconstrução europeia. Restaria ao Brasil recorrer aos influxos de capitais privados a 

fim de financiar seu desenvolvimento.  

O primeiro projeto contratado entre o Brasil e o Banco Mundial foi um financiamento para a 

empresa privada Brazilian Light & Power Co. Ltda para a implementação do Power and 

Telephone Project em 1949 no valor de US$ 75 milhões87. Durante a década de 1950, apenas 

                                                             
87 Esse projeto foi contratado, porém, devido à falência da empresa, o contrato foi extinto.  
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alguns acordos financeiros multilaterais seriam aprovados para o Brasil para o setor público, 

voltados para o setor de infraestrutura econômica (energia e transportes), totalizando US$ 292,1 

milhões (cerca de US$ 2 bilhões em valores deflacionados para 2017).  

Weis (2001) aponta que, embora os Estados Unidos fossem o maior parceiro comercial do Brasil 

desde a proclamação da República, nos anos 1960 o Brasil optaria por certa independência ao 

procurar mercado para seus produtos na África e na Ásia, restaurando também relações 

comerciais com o bloco soviético. Além disso, medidas antitrustes e de repatriação de lucros 

foram tomadas.  

Os dez anos após a Segunda Grande Guerra foram marcados por forte expansão do PIB e 

pressões inflacionárias, seguindo a linha econômica nacional-desenvolvimentista. Apesar das 

críticas quanto a certas medidas econômicas de cunho nacionalista, os norte-americanos 

colaboravam com o vasto programa de equipamento e expansão de setores de infraestrutura 

básica que o governo brasileiro vinha propondo insistentemente desde o final da guerra. Foi 

constituída, por exemplo, uma Comissão Mista Brasil – Estados Unidos (CMBEU), oficialmente 

em julho de 1951, que teve por objetivo a colaboração técnica e financeira dos Estados Unidos 

para eliminar os gargalos de infraestrutura e industriais do Brasil. O recurso financeiro viria por 

meio do BIRD (Banco Mundial) ou Exim Bank88 (CPDOC-FGV).89  

A fim de gerenciar os recursos vindos dos Estados Unidos e financiar os recursos internos do 

Brasil, como resultado também da CMBEU, foi criado em junho de 1952 o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE). A interrupção da Comissão ocorreu em julho de 1953, 

tanto pela mudança de planos decorrente da ascensão de uma nova administração na Casa 

Branca, governo de Einsenhower, como também devido à delicada situação financeira brasileira 

(VIANNA; VILLELA, 2011, p.9). 

Até o fim do Governo Vargas (1951-1954), o clima entre o Brasil e o Bando Mundial era 

amigável. Entretanto, com a forte crise cambial que assolou o país forçando o governo a adotar 

                                                             
88 Export-Import Bank of the United States, banco oficial americano para o apoio a exportação de produtos e serviços 
americanos. 

89 Centro de Pesquisa E Documento Histórica da Fundação Getúlio Vargas. No relato de Maria Celina D’Araujo no site 
do CPDOC está dito:  “No final, a Comissão acabou aprovando 41 projetos do Plano de Reaparelhamento Econômico 
elaborado pelo governo, para os quais calculava serem necessários cerca de 22 bilhões de cruzeiros, dos quais 14 
bilhões seriam financiados em cruzeiros pelos governos federal e estaduais e cerca de 8 bilhões, equivalentes a 387 
milhões de dólares, seriam financiados pelo Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou 
pelo Export-Import Bank (Eximbank). Desse investimento total, 60,6% deveriam ser alocados no setor de transportes, 
33,1% no setor de energia elétrica e 6,3% em projetos relativos a indústria, máquinas agrícolas e estocagem de 
cereais.”  

 Link para acesso http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/artigos/EleVoltou/ComissaoMista 
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políticas protecionistas, restringindo a transferência de lucros e dividendos e a repatriação do 

capital estrangeiro, as divergências surgiram. Esse episódio salientaria o forte viés político dos 

empréstimos do Banco Mundial ao recuar diante desse posicionamento de Getúlio Vargas, 

implicando na interrupção das negociações em 1955, com efetivo retorno somente após 1964. 

“As indicações apontam, portanto, no sentido de confirmar que as divergências entre o Banco 

Mundial e o Brasil não se situaram no contexto da programação de financiamentos, mas 

estenderam-se ao plano das determinações da política econômica de âmbito nacional” 

(GONZALEZ et al, 1990). 

Haveria uma mudança estrutural na economia brasileira durante o governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961), período em que setor de agricultura passaria a perder cada vez mais 

peso em participação no PIB nacional para o setor industrial. A fim de conseguir fundos para o 

Programa de Metas de JK, em 1958, houve um pleito de empréstimo junto ao Exim Bank que, 

condicionado ao aval do FMI, exigiu uma série de medidas visando conter a elevação dos preços 

e o crescente déficit do balanço de pagamentos do país.  

De acordo com Weis (2001, p.326), colocado diante desse impasse, entre crescer ou estabilizar, 

JK considerou inaceitáveis as condições impostas ao governo. Em consequência, o FMI 

interromperia o processo, culminando com o rompimento de relações do Brasil com o Fundo 

neste mesmo ano. Consequentemente, o Banco Mundial posicionou-se do mesmo modo. No 

entanto, a decisão de se manter distante dos Estados Unidos deixaria o Brasil sem ter a quem 

solicitar ajuda econômica. Até mesmo a União Soviética se recusara a se intrometer em política 

externa com países que teoricamente estariam sob os auspícios norte-americanos. Embora se 

referindo ao período que se seguiu ao governo de Juscelino, a colocação de Weis (2001) ilustra 

bem a situação:  

Despite Goulart’s efforts to overcome Brazil’s dependency on the United 

States, he could find no alternative source of aid. Although Brazil had 

successfully courted both Soviet Bloc and Africa during the previous two years, 

and trade with both regions had grown enormously, it remained a small 

fraction of Brazil’s overall trade. Moreover, the Soviet Union refused to help 

Brazil by offering aid or credit (WEIS, 2001, p.340).90 

                                                             
90 Tradução livre: Apesar dos esforços de Goulart para superar a dependência do Brasil nos Estados Unidos, ele não 
conseguiu encontrar nenhuma fonte alternativa de ajuda [financeira]. Embora o Brasil tenha cortejado com sucesso o 
Bloco Soviético e a África nos dois anos anteriores, e o comércio com ambas as regiões tenha crescido enormemente, 
isso manteve-se apenas como uma pequena fração do comércio global do Brasil. Além disso, a União Soviética se 
recusou a ajudar o Brasil oferecendo ajuda ou crédito.  
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Em decorrência deste episódio, três projetos no setor de energia, que haviam sido contratados 

em 1958-1959, só viriam a ter seus recursos desembolsados em 1984 (Power Project, Furnas 

Hydroelectric Project e Jurumirim Hydroelectric Project). Diante do cerceamento dos 

empréstimos de longo prazo, o Brasil teve que recorrer a empréstimos de curto prazo, com juros 

bem mais altos, intensificando os desequilíbrios da balança de pagamentos.  

Paralelamente, em 1958 seria encabeçada por JK a Operação Pan-americana em prol da provisão 

de ajuda econômica norte-americana à América Latina. Foi nesse contexto que finalmente foi 

criado o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  John F. Kennedy, ao subir ao poder 

dos Estados Unidos em 1961, tentaria emplacar a Aliança para o Progresso (APP), usando a 

Operação Pan-americana como o apoio ao seu discurso, apresentando uma visão diferente à do 

ex-presidente Eisenhower sobre os instrumentos de combate ao comunismo. John F. Kennedy 

acreditava que a melhor maneira de combater o comunismo e estabelecer a paz e a democracia 

seria levando o desenvolvimento aos países periféricos por meio da intensificação de um 

processo de desenvolvimento econômico (WEIS, 2001; LOUREIRO, 2013). 

O principal mecanismo de financiamento do Programa de Metas de JK foi a inflação, mediante a 

expansão monetária, que financiou os gastos públicos e o aumento do crédito, viabilizando os 

investimentos privados. Villela analisa que “JK de fato entregou aos seus sucessores uma 

economia maior e mais desenvolvida, mas, ao mesmo tempo, deixou-lhes um ‘presente de grego’, 

sob a forma da piora de alguns dos principais indicadores macroeconômicos internos e externos 

(VILLELA, 2011, p.29). 

Mason e Asher apud Gonzalez et al (1990, p.42) indicam que desde essa época o Brasil era visto 

pelo Banco Mundial como um “caso clássico onde a inflação conduzia a desequilíbrios no balanço 

de pagamentos, o que destruía a credibilidade do país”, e, por isso, era requerida a adoção de um 

“elenco de medidas de estabilização de curto prazo, como pré-condição para uma atuação mais 

efetiva”. Gonzalez et al (1990) também revela o nível de intromissão das instituições gêmeas 

quanto à política de desenvolvimento brasileira, ao criticarem a política de industrialização que, 

segundo eles “ conduzia a um elevado grau de ineficiência” (GONZALEZ et al, 1990, p.43).  

Na administração de Jânio Quadros (1961), houve um esforço de equilíbrio nas contas nacionais 

que agradou o governo norte-americano, mediante a aplicação de políticas monetárias e fiscais 

contracionistas e da implementação de uma reforma cambial liberalizante, seguida de 

expressiva desvalorização da taxa de câmbio. Porém, conforme Gonzalez et al (1990, p.44), as 

divergências na relação entre o Banco Mundial e o Brasil ressurgiram com a renúncia de Jânio e 

a consequente posse de João Goulart, a crise do balanço de pagamentos se aprofundou em 

simultaneidade a um processo de estagflação na economia.  
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Para o desagrado dos Estados Unidos, a gestão de João Goulart (1961-1964) daria continuidade 

ao viés desenvolvimentista-nacionalista de Getúlio Vargas. Em seu governo, aprovou-se uma lei 

de limitação de remessa de lucros, mas que seria regulamentada apenas em janeiro de 1964. 

Esse comportamento, juntamente com a manutenção da Política Externa Independente (PEI), 

iniciada por Jânio, levaria ao insucesso de negociação para o reescalonamento da dívida em 

março de 1963. Rached (2008) acrescenta que “Essas experiências também contribuíram para 

reforçar a reservada posição do Banco Mundial em relação ao país, prejudicando as negociações 

relativas a novos financiamentos até 1964” 91 (RACHED, 2008, p.193). 

Enquanto o relacionamento entre o Governo Federal Brasileiro e o Banco Mundial estava 

abalado, em 1961 concretizar-se-ia o primeiro empréstimo do BID para o setor público 

brasileiro, Northeast Development, mediante contrato com a SUDENE, com custo total de 65,9 

milhões dólares sendo o empréstimo de 10 milhões dólares. Neste mesmo ano outros seis 

empréstimos para empresas privadas seriam liberados, totalizando 26,89 milhões dólares 

Durante o governo de João Goulart (1961-64), apesar dos empréstimos do Banco Mundial terem 

cessado, dentro da política da APP, por meio da Agency International of Aid (AID) - que chegaria 

até mesmo a se instalar em Recife - foi desembolsada uma doação para a SUDENE de 131 

milhões de dólares (North-East agreement). O Nordeste brasileiro era um importante alvo a ser 

controlado pelos Estados Unidos, na medida em que a pobreza era concebida como um potencial 

gerador de instabilidade política, o que, por sua vez, poderia fortalecer o movimento comunista, 

assim como já estava acontecendo em Pernambuco. Weis (2001, p.338) relata: “Em Pernambuco, 

o dinheiro da AID foi alvo para derrotar a campanha para governador de Miguel Arraes, na época 

o prefeito ‘comunista’ do Recife: funcionários dos EUA ajudaram a dirigir a campanha do 

oponente, João Cleofas. [...]. No Brasil, os EUA se tornaram um importante partido político”. 

(Tradução livre) 92 

Ainda sobre esse período da APP, Celso Furtado presta um relato a Couto (2000), sobre o 

posicionamento de superioridade dos norte-americanos e faz uma alerta para a necessidade de 

maturidade técnica ao contratar financiamento internacional: 

                                                             
91 Baseado na crença de que a guerra fria tinha pouca relevância para o Brasil, o governo brasileiro almejava ser o 
líder do Terceiro Mundo, tendo o desenvolvimento econômico como prioridade. Embora o Brasil alegasse 
estrategicamente no discurso que essa política era pró-Oeste, na verdade era pró-Sul, requisitando um 
reordenamento das relações internacionais. “In Brazil, Jânio da Silva Quadros, despite being the candidate of the right-
wing and nationalist União Democrática Nacional (UDN), not only called for an ‘independet foreign policy’, but also 
praised Castro and promised to accelerate the re-establishment of the relation with the Soviet-bloc and solidarity with 
the Third World” (WEIS, 2011, p.326). 

92 Weis acrescenta que “The United States Information Agency (USIA) increased its expenditure in Brazil dramatically, 
while the CIA helped to fund campaigns of candidates for fifteen federal senate seats, eight state governorships, 250 
federal deputy seats, and 6 hundreds seats for states legislatures” (WEIS, 2001, p.338). 
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Eu me recordo dos americanos – que nos ajudaram bastante – fazendo 

um jogo político na região. É claro que havia muita preocupação deles com Fidel 

Castro, Guerra Fria, etc. O clima era esse. Mas é impressionante que eles 

estudaram a região bem, conosco, e depois pretenderam fazer um plano de 

desenvolvimento para o Nordeste por cima de nós. O conflito comigo foi por 

isso. Só por essa razão. Eles não quiseram aceitar que nós fôssemos os chefes, 

os donos das políticas, das decisões últimas. Quiseram fazer um plano de 

acordo com os critérios deles. Quando eu quis discutir o plano com eles, voltar 

às bases das coisas, aos fundamentos, houve dificuldades. Eu estava disposto a 

entendimentos. Mas o que eles fizeram para reforçar a posição? Trataram de se 

dirigir diretamente aos Estados, separadamente. Foram ao estado do Rio 

Grande do Norte, ao Ceará e outros. Eles aí se implantaram diretamente e 

conseguiram fazer projetos. Era ir contra o espírito da SUDENE, que era a visão 

global do Nordeste.  [...] A ajuda externa é muito complexa. Para se ter ajuda 

externa, é preciso estar preparado para ela. Saber o que se quer. Do contrário, 

ela vem reforçar o sistema de dominação interno e externo (CELSO FURTADO 

apud COUTO, 2000, p.64-65). 

A ditadura militar, ao contar com o apoio dos Estados Unidos, voltaria a ter relações com o FMI. 

Consequentemente, o Banco Mundial voltaria a emprestar para o Brasil, justificando que as 

medidas econômicas que passaram a ser adotadas pelo país apresentavam-se comprometidas 

com o controle inflacionário e equilíbrio do balanço de pagamentos, fato decisório para a 

recuperação da credibilidade internacional do país.  

Na década de 1960, uma nova fase instaurar-se-ia no Banco Mundial. As experiências no campo 

da recuperação e reconstrução das economias mais desenvolvidas cederiam lugar às ações de 

promoção do crescimento econômico de países “subdesenvolvidos”. Gonzalez et al (1990) 

argumentam que a redefinição da estratégia do Banco ocorreu tanto devido à recuperação do 

Japão e dos países europeus, quanto a pressões exercidas pelos países em desenvolvimento 

membros do FMI, com crescente participação no Fundo.  

Até então se concebia o desenvolvimento como a transformação de economia de base agrícola em 

outra de base industrial, onde os capitais privados, nacionais e estrangeiros requeriam, para a 

sua expansão, investimentos em infraestrutura básica a cargo do Estado, que era o setor 

identificado como o principal gargalo ao desenvolvimento nacional. Desse modo, o Banco 

Mundial intensificou os projetos de investimentos na área de infraestrutura, em particular 

energia e transportes, concedendo os primeiros empréstimos ao Brasil na área de indústria e 

agricultura. O primeiro empréstimo para o setor agrícola foi em 1967, Livestock Development 
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Project, no valor de US$ 40 milhões. O primeiro empréstimo para o setor industrial ocorre em 

1968 no valor de US$ 22 milhões, chamando-se Aluminium Project. (GONZALEZ et al, 1990) 

A partir da década de 1970, o Banco Mundial passou a diversificar seus financiamentos, atuando 

na área social (educação, saúde, desenvolvimento urbano, abastecimento de água e saneamento 

básico)93. Os relatórios internacionais e nacionais (inclusive o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento-PND) mostravam que os índices socioeconômicos dos países em 

desenvolvimento não estavam melhorando, denotando um padrão de crescimento concentrador 

e excludente. Entretanto, Gonzalez et al (1990) retratam que alguns autores identificam essa 

mudança como sendo de cunho mais estratégico do que finalístico, pois, para essas instituições 

que representavam o hegemon, era importante ”manter o controle das tensões políticas 

derivadas da crise internacional no início dos anos 1970 (crise norte-americana e desequilíbrios 

das economias não produtoras de petróleo, em face dos crescentes problemas energéticos) ” 

(GONZALEZ et al, 1990, p.29). 

Entre 1968 e 1973, o Brasil se viu num período de grande crescimento, liderado pelo setor de 

bens de consumo durável e, em menor escala de bens de capital (o chamado período de “milagre 

econômico”). O cenário internacional também contribuiria para esse feito, pois, nessa época, o 

capital internacional buscava aplicações mais rentáveis fora do Estados Unidos.  Parte dos 

recursos do chamado mercado de eurodólares havia migrado para os países em 

desenvolvimento, principalmente para aqueles alinhados à política anticomunista americana 

(CHESNAIS, 2015a). Esse tal “milagre” só foi possível no campo das contas externas as custas de 

grande endividamento. A dívida externa brasileira desse período saltou de 3,4 bilhões de dólares 

para 14,9 bilhões de dólares, 332%, segundo Hermann (2011). 

O I Plano Nacional de Desenvolvimento - PND (1972-1974) seria lançado num cenário favorável 

economicamente para o Brasil, devido aos estímulos à demanda interna, conhecidos pela política 

fiscal e monetária expansionista do governo anterior, aliada a outros fatores. O plano destacava a 

importância da integração nacional, modernização do agrícola do Centro Sul, integração à 

economia de mercado da agricultura tradicional do Nordeste, estímulos à indústria, sobretudo a 

de capital nacional, e outros setores sociais, ou seja, o plano denotava uma diversificação nos 

investimentos do Estado. Essa diversificação nos investimentos estatais combinava 

perfeitamente com a nova compreensão de desenvolvimento do Banco Mundial.  

                                                             
93 Classificação adotada pelo relatório do Banco Mundial “Brazil Public Spending on Social Program issuesand Options” 
de 1988. 



       O FINANCIAMENTO MULTILATERAL PARA O DESENVOLVIMENTO    

 

110 
 

O período que se seguiria é profundamente marcado pelo primeiro choque do petróleo (1973) e 

pelas transformações da política econômica norte-americana, acarretando vasta mudança no 

sistema financeiro internacional, com o fim do sistema monetário de Bretton Woods (1973). 

Diante da elevação em cinco vezes do preço do petróleo94 - item responsável por grande 

percentagem das importações do Brasil - somada à dependência à importação dos bens de 

capital, o quadro converteu-se de uma situação de dependência externa para um quadro de 

restrição externa. No entanto, em consequência desse elevado aumento, os países exportadores 

de petróleo acumularam grandes recursos (petrodólares) e, em 1975, as condições de crédito 

tornaram-se novamente favoráveis.  

Apesar da crise mundial da década de 1970, o governo do General Ernesto Geisel (1974-1979) 

optou pela continuidade de política de crescimento, sustentada pelo endividamento externo. 

Como plano anticíclico, seria lançado o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND 1975-79).  

Em consonância com a mudança de investimento do Banco Mundial, o II PND, apoiado em 

relatórios mundiais, reconhecia que o crescimento econômico não resolveria sozinho o 

problema de distribuição de renda, afirmação esta que inauguraria uma estratégia de 

desenvolvimento: a “eliminação da pobreza”.  Essa assertiva foi tomada com otimismo pelos 

estudiosos que acreditavam na necessidade de mudança estrutural no sistema brasileiro.  

Devido à frágil estrutura do capital nacional, nesse mesmo período, os governos da América 

Latina se tornariam um agente ativo no desenvolvimento urbano com a ajuda tanto dos Bancos 

Multilaterais de Desenvolvimento como também do fluxo de capital estrangeiro. Obviamente 

isso só foi possível com a facilitação desse fluxo pelos governos latino-americanos, corroborando 

a estratégia norte-americano de prover à população pobre o mínimo para sua reprodução a fim 

de inseri-la no sistema econômico. Goldman (2015) mostra como os pensamentos do Banco 

Mundial e da ONU convergiam sobre isso:  

Under the rubric of "basic needs" programming, the World Bank did 

start to finance very small schemes for "slum upgrading" and helped in the 

creation of UN-Habitat in 1978, a marginally funded UN agency focused on city 

development to counterbalance the many UN agencies working on rural 

development. The belief was that if housing and access to water and sewerage 

facilities were improved, the poor could have their basic needs met and could be 

better participants in the economy (GOLDMAN, 2014, p.55)95 

                                                             
94 Em 1972 o preço médio do barril de petróleo era 2,48 dólares, em 1974, ele chegou a 11,58 dólares. (GAMBIAGI et 
al, 2011, p.76) 
95 Tradução livre: “Sob a rubrica do programa de ‘necessidades básicas’, o Banco Mundial começou a financiar 
esquemas muito pequenos para a ‘melhoria da favela’ e ajudou na criação da UN-Habitat em 1978, uma agência sem 
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A justificativa de que as políticas keynesianas falharam em conter a forte desaceleração do 

crescimento, o aumento da instabilidade macroeconômica, a elevação do desemprego e da 

inflação acumulativa a partir de meados de 1970 consistiram em justificativas que fizeram parte 

da concertação para o receituário neoliberal ser espalhado para todos os extremos do mundo. As 

instituições internacionais FMI e Banco Mundial, lideradas pelos Estados Unidos tiveram um 

papel importante na disseminação desse ideário. Os planos de maior destaque lançados para a 

resolução da crise da dívida periférica foram os Plano Baker (1985) e o Plano Brady (1989)96 

(SHERMA, 2008; PEREIRA, 2009).  

Várias razões levariam muitos países a uma crise nos anos 1980, especialmente na América 

Latina, afetando também as economias dos países centrais. O lucro dos países desenvolvidos 

estava caindo consideravelmente e, na perspectiva do grande capital, algo deveria ser feito para 

reverter essa situação. A prescrição neoliberal aproveitaria essa crise estrutural e recuperaria a 

hegemonia das finanças, como uma grande aposta para a saída de uma crise que se arrasta até 

hoje.  A revolução política liderada por Margaret Thatcher e Ronald Reagan foi essencial para a 

centralização dos lucros não reinvestidos e do excesso de renda das famílias em corporações e 

fundos. Isso funcionou como um passo importante para o crescimento da acumulação pelo setor 

financeiro. A fórmula de livre comércio, desregulamentação e ampla privatização começou a 

orientar as políticas, numa prescrição que se consolidaria no chamado Consenso de Washington 

(CHESNAIS, 2015a).97 

Em 1979, outro elevado aumento do preço do petróleo inauguraria um período de profunda 

recessão nos países periféricos. Consequentemente, os bancos centrais dos países desenvolvidos 

aumentaram sua taxa de juros, e em 1981, a taxa dos juros norte-americana chegou a 16,4% a.a. 

As dívidas externas dos países latino-americanos explodiriam, começando pela moratória do 

México em 198298. Dezaley e Garth (2002) mencionam em seu livro “The Internationalization of 

                                                                                                                                                                                              
muita importância na época para ONU, focada no desenvolvimento de cidades para contrabalançar as muitos Agências 
da ONU que trabalham no desenvolvimento rural. A crença era que, se a moradia e o acesso às instalações de água e 
esgoto fossem melhorados, os pobres poderiam ter suas necessidades básicas atendidas e poderiam ser mais atuantes 
na economia (GOLDMAN, 2014, p.55). 

96 De acordo com Rached (2008), em linhas gerais o Plano Baker sugeria uma solução para a dívida externa a partir de 
aumentos dos empréstimos sob monitoramento do FMI, com recursos de bancos privados, do Banco Mundial e de 
outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. O Plano Brady consistia na reestruturação de uma parte da dívida de 
uma série de países de renda média mediante a emissão de novos títulos da dívida – que ficaram logo conhecidos 
como “títulos Brady”. Através da emissão desses títulos pelos países endividados, os credores internacionais 
aceitaram uma redução dos montantes devidos. Em troca, lhes foi garantida uma remuneração generosa. Para emitir 
os títulos Brady, os países envolvidos deveriam começar pela compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os 
quais funcionariam como garantia junto ao mercado financeiro internacional (RACHED, 2008, p.209-210) 

97 As recomendações da reunião entre o governo norte-americano, FMI, Banco Mundial e BID passaram a ser 
conhecidas como o Consenso de Washington. Suas propostas abrangiam dez áreas: disciplina fiscal, priorização dos 
gastos públicos; Reforma tributária; Liberalização financeira; Regime cambial; Liberalização comercial; Investimento 
direto estrangeiro; Privatização; Desregulação e propriedade intelectual. 

98 Em 1979 o preço médio do barril era US$ 13,60, em 1981, US$ 35,59. (GAMBIAGI et al, 2011, p.77) 
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Palace Wars” que a crise da dívida dos países latino-americanos se configurou como uma 

poderosa arma para o ajuste estrutural, e que o banco privado americano Citibank contribui 

para o seu aprofundamento99.   

A figura 2 mostra a reportagem “Citibank florishes in Brazil” (Citibank floresce no Brazil) do The 

New York Times de 1984 que revela o significante lucro do banco norte-americano Citibank 

resultante da profunda crise da América Latina, indicando que o setor financeiro seria o único 

inabalado de qualquer crise do capital. Segundo a reportagem, no ano de 1983, 20% do lucro 

mundial desse banco adveio de operações com Brasil, no total de US$ 168 milhões. Em 1982, a 

dívida do Brasil junto ao banco era de US$ 4,4 bilhões.  

Figura 2 - Matéria do The New York Times "Citybank Flourishes in Brazil" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: The New York Times de 3 de dezembro de 1984100 
 

 

Com a desestruturação da ditadura militar em 1985 e a redemocratização do Brasil, foi 

promulgada a nova Constituição em 1988, com eleições diretas para presidente em 1989. O ano 

                                                             
99 Dezaley e Garth (2002, p.92) acrescentam: “the international expansion of Citibank took place through aggressive 
entrepreneurial activity, a taste for technological innovation, and the recruitment of a young generation noteworthy 
more scholarly competence than their good manners.” 

100 Link para acesso http://www.nytimes.com/1984/12/03/business/citibank-florishes-in-brazil.html 
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de 1990 marcaria uma nova etapa na política e na economia do Brasil, subjugando-a às políticas 

de ajustes fiscais, com parâmetros da gestão macroeconômica neoliberal lastreado pelo tripé 

metas de inflação, câmbio flexível e superávit primário. Dessa forma, o discurso neoliberal 

começaria a firmar raízes no Brasil na eleição de Fernando Collor em 1989.  

Na década de 1980, o governo brasileiro continuaria a sua histórica luta contra a inflação. Muitos 

planos (embora basicamente de cunho monetários) já haviam sido implementados para 

enfrentar esse problema, mas falharam. Em 1994, o então ministro do Planejamento Fernando 

Henrique Cardoso lançou o Plano Real, em harmonia com as diretrizes do Banco Mundial e do 

FMI, mas dissociado de um plano nacional abrangente, segundo Giambiagi (2011a). O objetivo 

principal era conter a inflação, recuperar um desenvolvimento econômico constante e inserir o 

país no jogo internacional. Como a parceria com os BMDs estava intrinsecamente ligada à 

estabilidade econômica do país, a adoção do Plano Real configurava-se, principalmente aos olhos 

do Banco Mundial e FMI, como a salvação da macroeconomia brasileira, reduzindo as incertezas 

sobre o futuro do país, e recuperando, consequentemente, a confiabilidade das instituições e 

investidores internacionais.101 

Todas as mudanças impostas pelo FMI (abertura comercial e financeira, priorização do combate 

à inflação, ampla privatização, medidas para estimular a competitividade das empresas, arrocho 

fiscal) levaram o Brasil à concessão do grau de investimento102 perante a comunidade financeira 

na segunda metade de 2000, já sob a administração Lula.  Giambiagi (2011b, p.233) acredita que 

esse fato representou de certa forma a coroação da inserção do Brasil no regime neoliberal, 

iniciada com a abertura de Collor, continuando com o Plano Real e as reformas de FHC e mantido 

por Lula.  

A década de 1990 foi um período difícil para os países latino-americanos e outros periféricos. As 

medidas draconianas de ajuste fiscal realizadas pelo FMI e pelo Banco Mundial tornaram a 

situação econômica e social pior (BATISTA, 1994; BELLUZO, 1995; COUTINHO, 2003; CHESNAIS, 

1996, 2005; DUMÉNIL e DOMINIQUE, 2014, HARVEY, 2009; PEREIRA, 2009, PEREIRA-BRESSER, 

2010; RACHED, 2008).  Esses resultados abalariam a imagem do Banco Mundial, uma vez que os 

programas de ajuste estrutural tiveram má repercussão internacional. A corrupção, a má gestão 

dos recursos e a falta de transparência por parte dos governos em relação ao Banco Mundial 

foram as justificativas predominantes utilizadas pelos organismos multilaterais para o insucesso 

                                                             
101 Myiamoto (2000, p.124) cita que Fernando Henrique Cardoso, na qualidade de chanceler em 1993, passou a buscar 
mercados, recursos financeiros e principalmente tecnologia “em um mundo onde só tem acesso a essas molas 
propulsoras do progresso quem tiver condições de se apresentar como parceiro atraente e de influir no traçado das 
regras ora em definição na cena internacional”. 

102 Dizer que ao Brasil foi concedido “grau de investimento” significa que ele recebeu classificação de risco no mercado 
de capitais, tornando o ambiente mais confiável para que os investidores pudessem decidir sobre suas alocações.  
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do ajuste estrutural. A queda da inflação seria o único trunfo em termos de legitimidade do 

governo para a intensificação dos programas de reformas estruturais. 

Diante do exposto, percebe-se que, na década de 1990, as políticas voltadas para a promoção do 

desenvolvimento econômico e transformações estruturais cessariam e dariam lugar a políticas 

de ajuste externo e combate à inflação. Passou-se de planos de desenvolvimento a planos de 

estabilização, do predomínio do desenvolvimento protecionista comandado pelo governo à 

abertura econômica e à privatização.  

Nos anos 2000, o contexto mundial capitalista favoreceu a economia brasileira, dotando o país 

de capacidade de financiamento. Giambiagi (2011b) avalia que “Os anos Lula [2003-2010] 

coincidiram com o surgimento de uma nova percepção – tanto interna como externa ao país – 

acerca do novo papel do Brasil no mundo” em decorrência de seis fatores que se combinaram 

nesse sentido:  

i) a crescente importância da economia chinesa no mundo; ii) a avidez 

das economias emergentes por produtos dos quais o Brasil tronara-se um 

grande produtor; iii) as potencialidades associadas à exploração do etanol; iv) 

as descobertas de petróleo do pré-sal; v) os efeitos indiretos da crise de 2009 

sobre a imagem do país; vi) a escolha do Brasil para ser sede da Copa do Mundo 

de 2014 e do Rio de Janeiro com local das Olimpíadas (GIAMBIAGI, 2011b, 

p.225). 

Todos esses fatores acima, com destaque para a potencialização gerada pela publicidade da 

“Marca Brasil” diante dos megaeventos (Copa 2014 e Olímpiadas 2016), aliados à passagem do 

Brasil de devedor a credor líquido do exterior desde 2008, acarretariam uma alta perspectiva de 

investimentos internacionais no país. Com recursos do tesouro, bancos nacionais e multilaterais, 

o Governo PT voltaria a investir em infraestrutura por meio um de um arranjo fortemente 

imbricado com o setor privado, dando continuidade à preparação do ambiente institucional para 

processos contemporâneos de desenvolvimento orientados ao mercado. Desse modo, apesar de 

o Governo Federal ter retomado um papel ativo na promoção do desenvolvimento, o capital 

financeiro internacional penetrou substancialmente na economia brasileira. 103 

Como comentado na seção anterior, a condução da política econômica no PT teve características 

híbridas, coexistindo estratégias neoliberais e desenvolvimentistas, diferente da homogeneidade 

neoliberal da década de 1990. No início do século XXI com a “Onda Rosa” na América Latina, a 

retórica latino-americanista emergiu com outra compreensão sobre a integração regional e do 

                                                             
103 Ver seção 2.3 deste trabalho, passagens de Raco (2014) sobre o que ele chama de “regulatory capitalism”. 
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seu papel no desenvolvimento dos países latino-americanos. Leite (2017, p.196) afirma que “A 

orientação política da região, ainda que com diferenças importantes entre os países, marcou o 

início do século XXI e diferenciou-se da realidade dos anos 1990, do chamado Consenso de 

Washington. ”   

Leite (2017, p.203) ilumina o esforço do Brasil, maior economia da América Latina, na condução 

de discussões sobre a integração regional latino-americana para a concatenação de uma nova 

arquitetura geopolítica regional e internacional. O autor aponta diversas iniciativas que, com o 

protagonismo do ex-presidente Lula, convergiram para o propósito de fortalecimento do 

continente, mas que, no entanto, não foram bem-sucedidas em termos de integração regional 

comercial e produtiva104  

Dentre as análises dos estudiosos da integração da América Latina pela via econômica, alguns 

aspectos poderiam ser levantados para o constrangimento de sua integração, ainda que diversos 

marcos institucionais tenham sido estabelecidos105.  Uma importante causa seria a ausência de 

financiamento para o desenvolvimento regional, que abarcasse infraestrutura para transportes, 

energia e telecomunicações, instrumentos importantes para a coesão econômica, política e social 

de um agrupamento de países, pois, segundo Alves (2011), essa ausência de financiamento não 

chegou a ser suprida pela liberalização financeira por qual a América Latina passou na década de 

1990, como prometia o discurso neoliberal.   

Nesse contexto, a Corporacíon Andina de Fomento (CAF), criada em 1966, ganhou importância 

ao longo dos anos 2000 como banco regional de fomento que viabilizaria recursos e créditos 

para financiar projetos de longo prazo. O processo de inserção internacional da estrutura 

produtiva brasileira na América do Sul estaria também orientado pela expansão das exportações 

dos serviços de engenharia e construção civil a partir do projeto Iniciativa para a Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA)106, que também se constituiu em um fator para 

impulsionar a transformação da CAF de um banco sub-regional para um banco regional. “Dentro 

de uma perspectiva teórica keynesiana, a Corporação Andina representaria um mecanismo que 

ajudaria o investimento a promover impactos importantes em parcelas do emprego e da renda 

dos Estados da região ” (ALVES, 2011, p.4). 

                                                             
104 Para maior compreensão do tema sobre integração da América Latina, ver Castro (2011); Leite (2017). 

105 Marcos institucionais como a criação da CAF (Corporación Andina de Fomento) em 1966, ampliado para um BMD 
regional em 2007, IIRSA (Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) em 2000, UNASUL (União das Nações 
Sul-americanas) em 2008, CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em 2010. 

106 O IIRSA foi criado oficialmente em 2000, durante a Reunião dos Presidentes da América do Sul, em Brasília, com a 
finalidade de integrar fisicamente a região. A base do planejamento são 10 Eixos de Integração da América do Sul para 
o desenvolvimento do processo de articulação física da região para promover crescimento e integração. A 
coordenação do plano conta com forte participação da CAF ao fornecer, com o BID e o Fonplata, apoio técnico e 
financeiro às suas atividades. 
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Alves (2011, p.12) afirma que a CAF, enquanto banco de fomento regional, foi capaz de blindar 

algumas economias da América do Sul dos efeitos negativos da crise financeira de 2008, 

atuando, sobretudo, junto ao empresariado. Com esse entendimento, a CAF estabeleceu seu 

nicho no arranjo do financiamento para o desenvolvimento a segmentos não atendidos por 

outras fontes de recursos. Dentro da divisão de trabalho dos bancos multilaterais, a CAF ficou 

com o papel de maior conexão entre o mercado de capitais internacionais e o setor privado. 

Dessa maneira, ainda que a CAF venha crescendo na aprovação a empréstimos ao setor público, 

até o momento, ela continuando mantendo sua carteira de projetos mais voltada ao setor 

privado.   

O primeiro projeto financiando pela CAF ao Brasil foi para um cliente privado, em 1996 – Projeto 

de interconexão viária Brasil-Venezuela. Somente em 2007, o Brasil viria se tornar país-membro, 

adquirindo mais acesso a créditos. Quando dessa reformulação do estatuto da CAF, o Brasil 

injetou recursos tanto por meio do Tesouro Nacional como por meio do BNDES107, triplicando o 

valor de suas aprovações, de 2006 para 2007108 (COSTA; GONZALEZ; ALMEIDA, 2014; ALVES, 

2011). 

A participação do Brasil numa instituição que oferece créditos para as empresas brasileiras e 

que possui relação estratégica com o sistema financeiro dos países centrais é uma estratégia 

visualizada pelo governo a fim de estender a sua estrutura produtiva para os países sul-

americanos. Como foi mencionada anteriormente, a integração econômica da América Latina 

sempre foi considerado um importante fator para o desenvolvimento do Brasil, porém, mais 

estimulada durante o governo Lula.   

Nos anos 2000, assim como aconteceu com o perfil de empréstimos do BID e do Banco Mundial, 

ocorre um progressivo aumento de empréstimos da CAF a governos subnacionais brasileiros. A 

Corporação tem se inserido na arquitetura do financiamento multilateral por meio da 

complementação a grandes financiamentos feitos pelos BID ou Banco Mundial. Como exemplo, 

em 2012, a Corporação passou a financiar PRODETUR para municípios, atuando na 

complementação do PRODETUR Nacional, para Estados Federativos, financiado pelo BID.  

O Gráfico 3 apresenta a evolução da aprovação de empréstimos dos três BMDs para o Brasil. 

Percebe-se que no primeiro Governo Lula (2003-2006) houve uma pequena queda dos 

empréstimos do Banco Mundial e uma substancial queda dos empréstimos do BID. A CAF, em 

                                                             
107 Segundo Costa, Gonzalez e Almeida (2014, p.97), o BNDES subscreveu US$ 100 milhões a CAF em 2007, quando do 
seu ajuste de capital. 

108 Segundo Costa, Gonzalez e Almeida (2014, p.98), em 2006, foram aprovados ao Brasil US$ 378,99 milhões e em 
2007, US$ 1587,67 milhões (setores privado e público). 
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trajetória oposta, passou a ganhar mais importância, mas ainda assim, possui um volume de 

empréstimo muito abaixo dos outros dois BMDs. Conforme Costa, Gonzalez e Almeida (2014), a 

trajetória decrescente de aprovações nesse período possui causas decorrentes da melhora de 

condições macroeconômicas do país, fortalecendo os bancos nacionais de desenvolvimento, 

reduzindo a necessidade de financiamento externo.  Em 2007, as aprovações dos três bancos 

voltam a crescer. 

Gráfico 3 - Aprovação de empréstimos pelos BMDs ao Brasil (em milhões de dólares)  

 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios anuais do Banco Mundial e BID e segundo site da CAF.  
Nota 1: Os períodos de quatro anos referem-se às gestões presidenciais. O primeiro período 1986-1989 
embora não possua a mesma natureza de eleição direta dos outros, foi escolhido para melhor comparação 
da virada neoliberal do ano de 1990.  
Nota 2: valores deflacionados para 2014 pelo conversor: 
 http://stats.areppim.com/calc/calc_US$lrxdeflator.php 

 

Na transição para a segunda gestão Lula (2007-2011), houve discussões sobre novas estratégias 

de atuação dos BMDs, concretizando-se com a mudança do perfil de empréstimo que passou a se 

focar majoritariamente para governos subnacionais, em áreas específicas discutidas com o 

Governo Federal e formalizadas nos documentos Country Partnership Framework (Banco 

Mundial) e Country Strategy (BID). Os gráficos 4, 5 e 6 mostram a evolução do perfil de 

mutuários dos três BDMs estudados, por meio dos quais claramente observa-se que 2007 foi um 

ponto de inflexão. A partir desse ano, houve grande diminuição de empréstimos a União e a 

elevação de empréstimos para governos subnacionais (Estados e Municípios). A CAF continuou 

focando em mutuários privados, contudo, observa-se sua maior participação em setores 

públicos.   

A descentralização dos empréstimos também pode ser analisada como um mecanismo para 

facilitar a penetração das ideias dos bancos multilaterais, uma vez que, no geral, os governos 
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subnacionais, sobretudo os municipais, possuem capacidade institucional mais baixa, portanto 

mais frágeis e mais porosos a ideias externas.  

 

Gráfico 4 - Empréstimos do Banco Mundial aprovados ao Brasil por tipo de mutuário (em %) 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados de Costa, Gonzalez e Almeida (2014) 
Nota: O trabalho dos autores citados avaliou os dados apenas até o período de 2012. A considerar inválida 
a comparação de um período de dois anos (2011-2012) com os outros períodos de quatro anos, utilizamos 
os dados apenas até 2010.  
 

 

Gráfico 5 - Empréstimos do BID aprovados ao Brasil por tipo de mutuário (em %) 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados de Costa, Gonzalez e Almeida (2014) 
Nota: O trabalho dos autores citados avaliou os dados apenas até o período de 2012. A considerar inválida 
a comparação de um período de dois anos (2011-2012) com os outros períodos de quatro anos, utilizamos 
os dados apenas até 2010.  
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Gráfico 6 - Empréstimos do CAF aprovados ao Brasil por tipo de mutuário (em %) 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados de Costa; Gonzalez; Almeida (2014) 
Nota: O trabalho dos autores citados avaliou os dados apenas até o período de 2012. A considerar inválida 
a comparação de um período de dois anos (2011-2012) com os outros períodos de quatro anos, utilizamos 
os dados apenas até 2010.  
 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1990-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2006 2007-2010

UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS PRIVADO BANCOS DESENVOLVIMENTO



       O FINANCIAMENTO MULTILATERAL PARA O DESENVOLVIMENTO    

 

120 
 

3.2.1 Marcos Regulatórios e o Processo de Contratação de Crédito Externo no Brasil 

Desde o início do século XX, antes mesmo da criação dos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento, o Governo Brasileiro realizava acordos financeiros internacionais por meio de 

bancos privados. Na evolução tanto da qualidade quanto da quantidade dos empréstimos, a 

legislação e as intuições foram se moldando aos novos momentos.  

A Constituição de 1934 estabelecia expressamente que os Estados e Municípios não poderiam 

gozar de total autonomia para realizar empréstimos externos. Embora legalmente fosse 

permitido aos governos subnacionais serem mutuários diretos de financiamento internacional, a 

autorização deveria vir do Senado. A Constituição de 1937, sob a ditadura de Getúlio Vargas, 

visando à centralização de seus poderes, modificou o texto e outorgou ao Conselho Federal essa 

autorização. A Constituição de 1946 resgatou a competência privativa do Senado. A Emenda 

Constitucional 1 de 1969, sob o Regime Militar, manteve essa competência privativa do Senado, 

entretanto, ressaltou que o Poder Executivo Federal deveria ser consultado durante o processo.   

A Constituição de 1988 reforçou a atribuição do Senado sobre questões relativas aos 

financiamentos internacionais. No entanto, somente a promulgação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, em 2000, (Lei Complementar 101/2000) veio pavimentar o caminho para que os 

governos subnacionais se configurassem de fato como mutuário de Bancos Multilaterais. 

Usualmente a União realizava o empréstimo e repassava o recurso para os governos 

subnacionais mediante convênios.  

A promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000 compeliu os governos 

brasileiros (União, Estados e Municípios) a adotarem maior discernimento, cautela e 

transparência nos gastos públicos, gerando confiança para aprovação de empréstimos externos. 

Desde então, os BMDs passaram a atuar de forma marcante nos estados e municípios brasileiros, 

por intermédio de programas específicos voltados a investimentos em infraestrutura e 

modernização do Estado, além de projetos de reformas estruturais de elevado valor e rápido 

desembolso. Alguns anos mais tarde, 2007, com o novo entendimento entre o Governo Lula e o 

Banco Mundial, o cenário de regulação fiscal propiciado pela LRF estimulou os BMDs a 

emprestarem diretamente aos estados e municípios.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal foi um marco jurídico transformador no Brasil, tendo 

impactado consideravelmente o processo de contratação de financiamento externo e até mesmo 

a execução de projetos correntes naquele momento, como será mais bem evidenciado no 

Capítulo 4. Muitos relatórios dos BMDs acusam adversidades causadas pela LRF logo após sua 
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promulgação, como a cessão de repasses feitos pelos Governos de Estado aos municípios. 109  É 

inegável que após o ano de 2000 o rito burocrático para a contratação de programas de 

desenvolvimento tornou-se mais bem estruturado, resultando em mais cautela de ordem 

macroeconômica com as finanças dos governos. Entretanto, como Paulani (2010) menciona, essa 

lei também foi um marco para impor os direitos dos credores a qualquer direito social. 

Além de todo o arcabouço legal ligado diretamente à contração de crédito externo, outros 

importantes marcos jurídicos foram estabelecidos pós Consenso de Washington para estimular 

o setor privado, sendo legitimados por uma falsa retórica de que a mediação entres os interesses 

públicos e particulares iria trazer maiores benefícios para a coletividade. Cita- o Estatuto da 

Cidade, Lei 10257 de 10 de julho de 2001; a Lei de Parceria Público Privada; Lei 11079 de 30 de 

dezembro de 2004; e outras.  

Desde então a relevância da matéria financeira sobre qualquer outro aspecto ficou visível em 

documentos oficiais tanto dos Governos Brasileiros como dos BMDs. A capacidade financeira do 

mutuário passou a ser um critério tão, ou até mesmo mais importante do que o próprio objetivo 

do projeto durante o processo para aprovação por todos os órgãos envolvidos. Tal evidência 

pode ser verificada na resolução No.1 de 13 de janeiro de 2017 do Ministério do Planejamento 

Orçamento e Gestão (MPOG) que estabelece pontuação a critérios de avaliação definidos pela 

COFIEX para seleção das propostas de programas/projetos (ver Quadro 3). 

Quadro 4 - Critérios para Seleção de Projetos para pleito de Crédito Externo 

CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO 

1. Capacidade de Pagamento  0-2 

2. Trajetória e Nível de Endividamento 0-2 

3. Análise do Programa/Projeto 0-2 

4. Prioridade Setorial  0-3 

5. Índice de Desenvolvimento Humano -IDH 0-1 

Resultado Final 0-10 

 
Fonte: Diário Oficial da União 13 jan. 2017, Resolução No.1 MPOG 

 

Em relação aos critérios de análise dos BMDs, no capítulo 4, mediante a análise dos três projetos 

de desenvolvimento executados pelo Governo do Estado do Ceará, será ressaltado o peso dado 

às avaliações econômico-financeiras dos projetos e à obrigatoriedade de retorno financeiro até 

                                                             
109 Atualmente, toda contratação de Operações de Crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios e suas estatais 
dependentes subordina-se tanto às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, como às Resoluções 40 e 43 do Senado 
Federal de 2001. 
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mesmo para investimentos em infraestrutura social. Para os Bancos Multilateral de 

Desenvolvimento, a garantia de pagamento do empréstimo, com taxa de juros adicionada, 

configura-se a essência de todo o arranjo. 

É importante analisar a criação em 1990 de uma Comissão de Financiamentos Externos 

(COFIEX) para tratar de projetos que seriam financiados por meio de operação de crédito 

externa. Interessante observar que o decreto 99241/1990 cria a COFIEX com o objetivo de 

prospectar projetos que poderiam ser financiáveis com recurso externo:  “Fica instituída a 

Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX, com a finalidade de identificar projetos e 

programas passíveis de financiamento por organismos internacionais multilaterais e por 

agências estrangeiras” (BRASIL, 1990, Decreto 99241/1990 Art.1º, grifo nosso). Depois de 

décadas de crescente envolvimento entre os Governos Brasileiros e os BMDs, a função ativa da 

COFIEX de identificar projetos se tornou desnecessária, diante do fato de os próprios governos 

subnacionais terem assumido esse papel ativo.   

Nesse contexto, um novo marco jurídico, decreto 9075, promulgado em 06 de junho de 2017, 

dispõe de maneira sutilmente diferente sobre as competências da Comissão de Financiamentos 

Externos (COFIEX) estabelecendo como sua finalidade: “examinar e autorizar a preparação de 

projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas”. 

Essa citação evidencia a nova função passiva “demand-driven110” da Comissão (BRASIL, 2017, 

Decreto 9075/2017 Art.1º, grifo nosso). 

Sobre o rito de contração de um financiamento externo, muitas são as etapas formais e informais 

até o contrato se efetivar entre um agente público e um banco. Os sites dos BMDs esmiúçam 

todos os tipos de financiamentos disponíveis, tanto para agentes privados como para agentes 

públicos, que, além da União, Estados e Municípios, também podem ser empresas públicas e 

autarquias. Em 2005, a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN, antiga sigla SEAIN) do 

Ministério do Planejamento MPOG) elaborou a primeira versão do documento, Manual de 

Financiamento Externo, informando ao potencial tomador de recursos externos sobre o 

processo de contratação do empréstimo com os organismos internacionais de financiamento.  

O Manual também traz um resumo sobre as principais fontes externas de financiamento para o 

Brasil, valendo a pena citá-las: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Banco Mundial;  

Corporação Andina de Fomento/ Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF; Fundo 

Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura – FIDA; Fundo Financeiro para o 

                                                             
110 Demand-driven, expressão em inglês muito utilizada na área de financiamento multilateral que significa “guiado 
pela demanda”. 
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Desenvolvimento da Bacia do Prata- Fonplata; Global Environment Facility – Gef; Japan Bank For 

International Cooperation – Jbic; Kreditanstalt Für Wiederaufbau – KfW; Agência Francesa De 

Desenvolvimento – AFD. 

Na prática, segundo entrevistas com os funcionários dos BMDs e do Governo do Estado do Ceará 

(síntese das entrevistas em apêndice), o primeiro passo das negociações é uma conversa 

informal entre o futuro mutuário (o chefe do executivo ou secretário) e o representante do BMD. 

As principais fontes financiadoras possuem escritórios de representação em Brasília. Nesse 

primeiro encontro, são abordados os objetivos gerais do programa, os critérios de 

financiamento, o nível de desenvolvimento em que já se encontram os projetos, a necessidade de 

assistência técnica, etc.  

O representante do banco, já afinado com as estratégias para o país estabelecidas pelo Governo 

Federal e definidas no Country Partnership Framework – CPF (Banco Mundial) ou no Country 

Project – CP (BID), pode sinalizar a probabilidade de sucesso do financiamento sair naquele ano. 

O CPF e CP são estratégias dos bancos para os países, que no caso do Brasil são definidas para 

um horizonte quatro anos, discutidas juntamente com o Governo Federal sempre no primeiro 

ano da nova gestão. Vale ressaltar que essa sinalização não significa a confirmação de que a 

assinatura do contrato será lograda, ela é apenas uma indicação.  

Se o possível mutuário tiver experiência neste tipo de financiamento, o processo desenvolve-se 

mais facilmente. Caso não, o banco disponibiliza-se a auxiliá-lo até mesmo na preparação da 

carta-consulta, primeiro documento que deve ser enviado ao Governo Federal, mesmo que nessa 

etapa não haja nenhuma garantia de que o projeto será contratado. Pode-se dizer que o banco 

oferece uma consultoria gratuita, neste caso.  

Na entrevista com Fracalossi em 2016111, ficou claro que a escolha pelo agente financiador pode 

ocorrer por alguns fatores: por afinidade de relacionamento; por experiência prévia de projetos 

já implementados; por melhores condições financeiras de pagamento; ou pelo interesse em 

diversificar as fontes de financiamento a fim de não apostar em um só agente.  No caso do Estado 

do Ceará, o Banco Mundial (BIRD) possui um histórico vasto de projetos ligados a recursos 

hídricos e de combate à pobreza; por sua vez, o BID possui experiência em projetos ligados a 

transportes, desenvolvimento urbano e turismo. A título de exemplo, o BID já está financiando a 

quarta etapa de um grande projeto para construção de estradas no Ceará, Projeto Ceará IV, e o 

                                                             
111 Mário Fracalossi foi coordenador da Coordenadoria Técnica-Financeira para cooperação externa (COTEF), do 
Governo do Estado do Ceará (ver síntese da entrevista em apêndice). 
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BIRD está na terceira etapa de um projeto para abastecimento de água à população rural, Projeto 

São José III.  

A CAF, terceiro mais importante BMD do país, atrás do BID e do Banco Mundial, é uma 

instituição bastante jovem na história do desenvolvimento do Brasil. Por ser um banco pequeno, 

sua capacidade de financiamento não é elevada, por vezes condicionando sua participação à 

parceria com outros bancos, até mesmo a fim de adquirir experiência. No entanto, observa-se 

que nesta década, a instituição tem aberto seu leque para financiamentos a projetos menores, 

principalmente junto a governos subnacionais. Devido ao seu capital ser bem aquém dos 

grandes bancos BID e Banco Mundial, sua taxa de juros chega a ser o dobro, um ponto negativo 

(visto da perspectiva do mutuário), mas que é compensado pela maior agilidade entre a fase de 

preparação e implementação de um projeto. Esta é a característica principal que leva o futuro 

mutuário a escolher bancos menores, principalmente se seu objeto de pleito se encontra em 

estágio avançado de desenvolvimento. 

Embora atualmente os BMDs não costumem oferecer seus produtos (agem de forma demand-

driven), em virtude do “sucesso” de algum projeto executado, ocorre, eventualmente, de um 

banco firmar acordo com Governo Federal para ofertar a continuidade desse projeto a outros 

governos subnacionais, como aconteceu com o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR). O primeiro PRODETUR, Prodetur Nordeste, teve sua implementação iniciada em 

1994, com a finalidade de desenvolver de forma estruturada a atividade turística para 

impulsionar a economia. Ele englobava os noves estados do Nordeste e Minas Gerais. 

Posteriormente, em 2010, esse programa foi ampliado para todo o país, constituindo-se num 

modelo praticamente pronto, ofertado pelo Ministério do Turismo, em parceria internacional 

com o BID e, mais recentemente, também com CAF, financiando municípios. O município de 

Fortaleza foi o primeiro a receber financiamento da CAF para o Prodetur-Nacional. 

Após o esclarecimento sobre a escolha do agente financiador, relata-se que o trâmite formal para 

aprovação de um financiamento externo ao setor público tem o seu processo iniciado na SAIN, 

do Ministério do Planejamento, e perpassa por fases que abrangem desde a apresentação de 

documentação original para o início do processo até o encerramento da operação de crédito. 

Estas etapas estão definidas a seguir: 

1. Fase de análise: inicia com a apresentação de documento denominado de 

Carta Consulta na SAIN, que é apresentado formalmente ao Grupo Técnico da 

COFIEX e finaliza com a avaliação da proposta de financiamento no âmbito da 

COFIEX. 
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2. Fase de preparação: inicia a partir da data de publicação da 

Recomendação COFIEX no Diário Oficial da União (DOU) e finaliza com o 

recebimento, por parte do Governo brasileiro, das Minutas dos Contratos de 

Empréstimo e de Garantia (se for o caso) encaminhados pelo Organismo 

Financiador. Essa fase tem um prazo máximo para ser concluído de 24 meses, 

com prejuízo da Recomendação da COFIEX perder a eficácia, segundo o art.11 

da Resolução 290/2006.112 

3. Fase de negociação: inicia a partir da data de recebimento por parte do 

Governo brasileiro das minutas contratuais e finaliza com o término das 

negociações entre o Governo brasileiro e o Organismo Financiador. 

4. Fase de assinatura pelas partes: inicia a partir da data de encerramento 

das negociações das minutas contratuais, e finaliza com a formalização da 

contratação, isto é, da assinatura do contrato firmado entre o órgão tomador e o 

Organismos financiador da operação de crédito externo, lembrando que esta 

formalização está sujeita à aprovação da operação de crédito externo pelo 

Senado Federal. 

5. Fase de efetividade: inicia a partir da data de assinatura dos Contratos de 

Empréstimo e de Garantia (se for o caso) e finaliza na data de realização do 

primeiro desembolso.  

6. Fase de execução: inicia a partir da data do primeiro desembolso e 

finaliza na data prevista para o último desembolso, conforme disposto no 

Contrato de Empréstimo da operação. 113 

Antes de iniciar o pleito junto à SAIN, a conversa prévia com os representantes dos bancos faz-se 

mister, uma vez que nos documentos já deve constar o nome do provável agente financiador. A 

carta-consulta contém uma visão geral do programa com objetivos, público-alvo, agentes 

envolvidos e custos gerais, devendo seguir o modelo disponibilizado no site da SAIN. Ela deve 

ser encaminhada para análise à COFIEX, que é composta oficialmente por secretários do MPOG, 

secretários da Fazenda e diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Esses, por sua 

vez, indicam representantes, que se conformam no Grupo Técnico COFIEX-GTEC responsável 

por analisar e aprovar os pleitos. 114 Eventualmente, a COFIEX pode solicitar ao mutuário que 

defenda seu projeto.  

                                                             
112 Esse prazo poderá ser prorrogado, ouvido o GTEC, pelo Secretário-Executivo da COFIEX, por mais doze meses, 
contados a partir da data do prazo a que se refere o caput deste artigo, a pedido dos proponentes mutuários. 

 
113Ver Manual de Financiamento Externo da SAIN, disponível em 
http://www.planejamento.gov.br/assuntos/assuntos-internacionais/publicacoes/manual_financiamento_externo.pdf 
Acesso em 05/01/2016 

114 Ver Resolução do MPOG Nº 290, de 1º de setembro de 2006, sobre COFIEX.  
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A aprovação do projeto nessa etapa, todavia, ainda não garante a assinatura do contrato, pois 

ainda é necessária a autorização do Senado. A passagem por essa etapa indica que: a proposta 

está de acordo com as estratégias de desenvolvimento do Governo Federal para o Brasil; que a 

proposta se encaixa no planejamento orçamentário alinhavado entre o governo e as agências; 

que a posição financeira do mutuário está adequada legalmente; e que o programa/projeto é 

tecnicamente viável115. Uma vez aprovada a Carta-Consulta, é publicada uma Recomendação no 

Diário Oficial da União. Diante disso, a fase de Preparação do programa/projeto é iniciada e 

finalizada com o recebimento, por parte do Executivo Federal, das Minutas dos Contratos de 

Empréstimo e de Garantia (se for o caso) encaminhados pelo Organismo Financiador, que 

deverão ser analisadas por diversos órgãos e normalmente corrigidas diversas vezes. Após uma 

revisão minuciosa do contrato, ele é encaminhado para aprovação pelo Senado.  

Diante da análise de todo o trâmite legal para aprovação de um financiamento externo, em teoria 

a última etapa - a autorização pelo Senado - deveria ser algo naturalmente alinhavado com o de 

acordo da COFIEX, visto que todas as etapas técnicas foram escrutinadas e aprovadas. Na 

prática, há suspeitas que nesta última fase os acordos políticos seriam ressaltados. Nas 

entrevistas foi elucidado que alguns projetos demoram mais de um ano para serem autorizados 

no Senado por desalinhamento político com o mutuário, salientado a importância da construção 

de relações mais estreitas entre os organismos a fim de concretizar suas metas mais facilmente.  

No âmbito do Governo do Estado do Ceará, a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), sob 

a gestão do governador Cid Gomes (2007-2014), organizou um documento chamado Manual de 

Instrução de Pleitos do Estado do Ceará, baseado no Manual de Financiamento Externo da SAIN. 

Este manual objetiva orientar as Secretarias e as Autarquias quanto aos procedimentos para 

preparação e para autorização de projetos que impliquem na contratação de operações de 

crédito de médio ou longo prazo. Desse modo, ainda que o órgão executor do contrato seja 

qualquer outro do executivo do Governo do Estado, é a SEPLAG que, via Coordenadoria de 

Cooperação Técnico-Financeira (COTEF), promove a comunicação com as instituições 

financeiras e com os órgãos da administração pública federal afetos ao financiamento. 

Centralizado os pleitos na COTEF, o gerenciamento e o planejamento dos recursos do Governo 

do Estado pode acontecer de uma maneira melhor, evitando superposições de projetos. Essa 

articulação amadurecida e bem estruturada do Governo do Estado do Ceará é reconhecida pelas 

instituições internacionais, com elogios apontados nas entrevistas com os funcionários dos 

BMDs. 

                                                             
115 Limite de endividamento; Capacidade de pagamento; Capacidade de aporte de recursos de contrapartida; 
Adimplência com o Poder Público Federal; e Oferta de contra garantia(s) que efetivamente cubra(m) a concessão do 
aval pelo Tesouro Nacional , conforme Manual de Financiamento Externo da SAIN,  
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Mesmo ciente da impossibilidade de leitura perfeita do fluxograma abaixo, faz-se interessante a sua visualização a fim de observar a complexidade do 

ciclo de um projeto com financiamento externo e os inúmeros agentes envolvidos na contratação, representados pelos balões coloridos. Os balões 

cianos referem-se aos mutuários subnacionais, e os balões rosas são os BMDs.  

Figura 3 -  Fluxograma de Contração de Projetos com Crédito Externo 

 

Fonte: Aquisição informal junto ao Banco Mundial  
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SÍNTESE E OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 3 

Neste capítulo foi possível evidenciar a relevante influência financeira e técnica dos Estados 

Unidos nas políticas de desenvolvimento do Brasil, sobretudo até a década de 1990. Os Estados 

Unidos eram o principal parceiro comercial do Brasil e, ao se consolidar no pós-Segunda Guerra 

Mundial como o hegemon, tornou-se indispensável para a provisão de financiamento para o 

desenvolvimento brasileiro e da América Latina. Ao longo da história do Brasil, alguns governos 

até procuraram manter-se independente dos Estados Unidos, recorrendo a outras fontes de 

investimento e buscando fortalecer a América Latina como um grande bloco político-econômico, 

mas tanto a delicadeza das relações internacionais durante do período da guerra fria, como a 

ausência de recursos financeiros de outros países não permitiram o Brasil se desvencilhar das 

amarras norte-americanas.   

Os Estados Unidos não só permaneceram a primeira fonte de financiamento para o Brasil e 

América Latina durante todo o século XX, como também foi a fonte de muitas teorias trazidas 

por brasileiros eminentes (políticos, acadêmicos, diplomatas) que foram estudar em renomadas 

instituições neste país, ou até mesmo foram treinados por instituições militares norte-

americanas, como o Marechal Castelo Branco.  A importação e exportação de expertise norte-

americana é modelada por agendas nacionais e contextos históricos nacionais. São esses 

contextos que determinam o posicionamento dos importadores dentro do campo do poder do 

Estado (DEZALAY; GARTH, 2002). 116 

Observou-se neste capítulo que a partir dos anos 2000, o cenário do financiamento para o 

desenvolvimento vem mudando em diversos aspectos – setores de investimentos, mutuários 

fontes de financiamento, etc. Apesar de todos os efeitos negativos sociais do Consenso de 

Washington, no entendimento da comunidade financeira, o Brasil cumpriu bem a cartilha do 

FMI, gerando a tal “confiança” que tanto os investidores prezam. Em decorrência disso, a 

tendência de crédito externo ao Brasil é sempre crescente.  

Na arquitetura do financiamento para o desenvolvimento, os bancos multilaterais agem numa 

dinâmica coesa e sinergética até mesmo com bancos nacionais de desenvolvimento. Ainda que 

não se tenha realizado pesquisas focadas no BNDES e nem no financiamento ao setor privado, 

percebe-se que o aumento dos aportes financeiros do citado banco nacional tem muito a ver com 

                                                             
116 Como Skidmore relata: “Another way to use international ties to build local positions was through various wartime 
alliances. Members of Brazilian Expeditionary Force, which fought in Italy on the side of the allies, became prominent 
in Brazil and built very close ties to the United States after the war. Most even received military training in the United 
States. This prominent group of veterans included Castelo Branco, coordinator of the military conspiracy that toppled 
the elected government in 1964” (SKIDMORE 1988, p.21 apud DEZALAY; GARTH, 2002, p.97). 
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a captação de recursos junto aos próprios bancos multilaterais, sobretudo advindos do BID. Esse 

movimento surgiu da estratégia do Governo Federal de alavancar o BNDES como banco de 

segundo piso117. 

Nesse sentido, por meio de convênios ou acordos de empréstimos, o BID e o BNDES têm 

investido no setor de Pequenas e Microempresas (PME), reconhecidas como as maiores 

geradoras de empregos (COSTA; GONZÁLEZ; ALMEIDA, 2014, p.91). 118 Sobre o último Convênio 

de Linha de Crédito Condicional (CCLIP, em inglês) assinado entre os dois bancos no valor de 

US$ 2,4 bilhões, em 10 de novembro de 2017, o website do BNDES informa119:  

O BID é historicamente o principal credor internacional do BNDES. 

Atualmente, o banco de fomento brasileiro tem seis operações ativas com o BID. 

O saldo devedor, em junho de 2017, era de R$ 10,6 bilhões, o equivalente a 55% 

de todo o dinheiro captado pelo BNDES junto a organismos internacionais. 

O relacionamento entre as instituições iniciou-se em 1964 e resultou, até 

então, na celebração de 21 contratos, no valor de mais de US$ 8 bilhões. O 

último contrato de empréstimo foi celebrado em dezembro de 2010, no valor 

de US$ 1 bilhão, destinado ao apoio de projetos implementados por micro, 

pequenas e médias empresas. 120 

Embora a taxa de juros dos empréstimos dos BMDs seja bem mais baixa que as dos bancos 

nacionais, consistindo numa vantagem em termos financeiros, o fato dos empréstimos 

multilaterais serem feitos em dólares cria a desvantagem financeira de ter que produzir 

suficiente excedente em moeda nacional para quitar empréstimos em moeda estrangeira. Em 

face de um longo prazo de amortização (20-30 anos), o que parece ser vantagem, ao se deparar 

com a imprevisibilidade de variação cambial e outras externalidades que dificultam a 

manutenção de uma boa macroeconomia, tais empréstimos podem ser tornar algo bastante 

custoso para o mutuário. A citação abaixo traz Nogueira Batista refletindo sobre os efeitos dos 

empréstimos do FMI e do Banco Mundial na época do Consenso de Washington. 

                                                             
117 Banco de segundo piso significa que a concessão do crédito às empresas não é feita diretamente pelo BNDES, e sim 
por intermédio de instituições financeiras selecionadas para a execução de projetos de investimento de ampliação, 
modernização e diversificação de atividades produtivas.  

118 Vale ressaltar que, apesar desse entendimento sobre as PMEs, o maior volume de empréstimos do BNDES foi para 
as “campeãs nacionais” para o setor de obras de “integração”. Esse setor abarca grandes obras viárias, de energia, 
telecomunicação, gás que cruzam dois países da América do Sul. Investigar os impactos desse dinâmica seria tema 
para outra pesquisa. Para uma visão geral ver: GUDYNAS et al. Financiamento e Megaprojetos: uma interpretação da 
dinâmica regional sul-americana. Brasília: Inesc, 2008 

119 Para maiores informações sobre o novo empréstimo entre BID e BNDES acessar: 
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BR-O0001&page=4 

120 Link para acesso: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-e-bid-
celebram-linha-de-credito-de-ate-uss-2-4-bilhoes 
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Ao se ignorar essa noção básica no caso latino-americano, seriam mais 

uma vez desconsiderados tanto o "problema orçamentário", isto é, como pode o 

governo do país devedor obter recursos em moeda nacional necessários ao 

serviço da dívida externa, sem desequilibrar as contas públicas, quanto o 

chamado "problema da transferência", ou seja, o da conversão dos recursos 

internos dessa forma obtidos em moeda estrangeira (BATISTA, 1994). 

É importante destacar que, apesar dos Bancos Nacionais ofertarem crédito com taxa de juros 

mais altos que os Bancos Multilaterais, alguns condicionantes tornam a opção por financiamento 

via crédito interno a única disponível. A primeira razão explica-se pelo fato de os BMDs não 

estarem disponíveis para todo o tipo de financiamento, pois como mencionado, sua reputação é 

seu maior ativo, consequentemente, sua credibilidade junto a investidores é extremamente 

importante para a captação de recursos.  Diante disso, os BMDs mantem-se fora de projetos com 

grandes impactos ambientais, como por exemplo, hidroelétricas, ou fora de projetos com grande 

risco de fraude e corrupção, como os ligados à Copa do Mundo e às Olimpíadas, segundo 

próprias palavras do chefe de operação do Banco Mundial.   A segunda razão decorre da relativa 

lentidão para o fechamento do contrato com Banco Mundial e BID, ocasionada pela forma de 

trabalho no estilo cooperação técnica. Por trabalhem em conjunto com a unidade gestora do 

projeto nas fases de concepção e implementação do projeto, o processo de financiamento torna-

se mais “burocrático”. Assim, em certas ocasiões, quando o governo já possui projeto executivo 

elaborado, ou quando o projeto é considerado simples, o governo prefere recorrer a bancos 

nacionais ou à CAF, uma vez que tais não prestam cooperação técnica, resultando, assim, em um 

processo mais rápido.  

Mesmo que os bancos nacionais brasileiros tenham se fortalecido, o Brasil continua sendo o 

maior tomador de empréstimo de todos os bancos multilaterais, principalmente devido aos 

próprios bancos nacionais se articularem com a CAF ou BID para captação de recursos. Nesse 

contexto, a considerável oferta de fonte de financiamento para Brasil é um dos fatores que 

coloca atualmente os governos brasileiros em uma hierarquia horizontal de negociação frente 

aos BMDs.  

Segundo o coordenador da célula de dívida externa da Secretaria da Fazenda do Estado do 

Ceará, em 2007 houve uma repactuação entre alguns governos subnacionais e o Banco Mundial 

e o BID para diminuição da taxa de juros de empréstimos. Os BMDs, receosos de que os 

mutuários quitassem suas dívidas e, consequentemente, sua receita dos empréstimos cessasse, 

procuram os governos brasileiros para uma negociação. Para os bancos, seria melhor baixar a 

taxa de juros que perder seus fiéis clientes.  
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No início da segunda gestão de Lula, o Banco Mundial discutiu junto ao Governo Federal sobre a 

extinção do financiamento para o Brasil por considerar que o país já estava desenvolvido e hábil 

o suficiente para caminhar com seus próprios capitais financeiro e social. O Brasil é classificado 

pelo Banco Mundial como upper middle income (renda média alta). Embora não expresso em 

documentos, infere-se que a saída do maior mutuário da carteira de projetos do Banco 

impactaria profundamente suas operações, tanto na questão financeira, como pela perda de uma 

excelente “garoto-propaganda” para as ações dos BMDs, uma vez que os projetos 

implementados no Brasil dão origem a uma vasta gama de best practices exportadas para o 

mundo todo. O resultado dessa discussão foi a permanência do Banco Mundial no Brasil, ou do 

Brasil no Banco Mundial, mas a partir de então com o foco do portfólio em empréstimos 

subnacionais. O trecho abaixo de uma entrevista com uma funcionária do Banco Mundial ilustra 

bem a questão: 

E o que muito se prega no Brasil é que se você consegue fazer coisas 

inovadoras, depois você pode replicar em outros países. Então você faz tipo um 

teste aqui, pois ele é tido como um cliente de melhor capacidade; e você faz esse 

teste. ... e não só a gente faz um teste...também o Brasil solicita que a gente faça 

uma coisa inovadora. Eles testam uma coisa que nunca foi feita, eles querem 

testar uma coisa de fora, que eles nunca viram fazer aqui no Brasil121. 

Embora tenha sido acordado entre a gestão Lula e o Banco Mundial que seu portfólio deveria 

focar em empréstimos subnacionais, reforçando o ideário de descentralização do planejamento 

emergido veemente na década de 1990, ao longo do tempo, o Banco percebeu que contratar 

projetos muito pequenos, ou contratar com municípios muitos pequenos, não era interessante 

para ele devido ao alto custo administrativo dos projetos. Dessa forma, segundo entrevistas com 

funcionários da instituição, adotou-se como piso informal o investimento em projetos de em 

torno de 100 milhões de dólares.  

O documento Estratégia de Parceria com o País 2008-2011 (Country Partnership Strategy) 

explicita a mudança de portfólio requerida pelo Governo Federal ao Banco Mundial:  

Com o rápido aumento de suas reservas cambiais, o Governo deseja que 

o enfoque do programa da instituição mude na direção de: (a) um sólido 

programa de assistência técnica, de tamanho relativamente modesto, no nível 

federal; e (b) um grande programa de financiamento com os estados, que 

atenda às suas prioridades e em conformidade com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Este novo programa, voltado predominantemente para os estados, é 

                                                             
121 Entrevista com Juliana Garrido, funcionária do Banco Mundial do escritório do Brasil, em 1º de julho de 2015. 
Síntese da entrevista em apêndice. 
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caracterizado por um “senso de oportunidade baseado em princípios” no qual 

os governadores que estiverem interessados em trabalhar com o Banco 

definem suas prioridades e a instituição responderá apresentando um conjunto 

bem articulado de princípios (apoiados em trabalho analítico e experiência no 

Brasil e no estrangeiro) (BANCO MUNDIAL, 2008, p.5). 

 
Diante da revelação de que o Brasil é o maior mutuário dos três bancos abordados, ilumina-se 

que não somente os BMDs são importantes para o Brasil, mas também o Brasil se configurou 

como um importante “player” na arquitetura financeira internacional. Tanto em termos 

financeiros, como também território de geração e exportação de best practices (Ver Figura 4). 

Figura 4 - Maiores Mutuários do Banco Mundial (BIRD) em 2015 

 

Fonte: The New York Times, 4 de dezembro de 2015 

A reflexão sobre o papel que o Brasil representa para os Bancos Multilaterais é fundamental 

para o iluminamento da mudança de relacionamento entre o Governo Brasileiro e os Bancos 

Multilaterais diferentemente daquele quando do início da implementação do ajuste fiscal e 

urbano em 1990. O capítulo seguinte adentrará na análise concreta do relacionamento de 

Governos Brasileiros, no caso, o Governo do Estado do Ceará, e os Bancos Multilaterais de 
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Desenvolvimento, na busca de compreender como esse arranjo se reflete no planejamento 

territorial do Estado do Ceará.  
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4. O FINANCIAMENTO MULTILATERAL DO DESENVOLVIMENTO NO CEARÁ 

Os capítulos anteriores foram fundamentais para a compreensão da evolução do conceito de 

desenvolvimento construído e disseminado pelas grandes instituições multilaterais, permeado 

por influências políticas e econômicas, principalmente norte-americanas. Foram fundamentais 

também para o iluminamento de como o Estado brasileiro, a partir da sua função precípua de 

planejar o território, absorveu esse conceito em cada estágio da história.  

Com esse entendimento alicerçado, o presente capítulo, a partir de alguns projetos contratados 

entre o Governo do Estado do Ceará e Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, intenciona 

compreender o relacionamento entre essas instituições e como esse relacionamento é refletido 

no planejamento territorial do Estado do Ceará. Procura-se despersonificar as instituições como 

pessoa jurídica, buscando adentrar em níveis de relacionamento individuais de servidores 

públicos brasileiros e funcionários dos bancos de desenvolvimento, revelando contradições e 

uma complexa relação de poder que na maioria das vezes impede a realização dos objetivos de 

qualquer plano. 

Os contornos para o entrelaçamento dos BMDs e o do Governo do Ceará no planejamento 

territorial do estado iniciaram-se no período denominado Governo das Mudanças (1987-2006), 

um governo que chegou ao poder com um discurso que guardava estreita relação com a 

ideologia da teoria da modernização, prometendo o fim de uma era (a Era dos Coronéis) 

marcada por atraso, clientelismo e pobreza. A retórica da Era Tasso prometia a modernização 

política e econômica, puxada principalmente por uma economia industrial mais ajustada aos 

países desenvolvidos, que seria capaz de reduzir as desigualdades, ou melhor, seria capaz de 

acabar com toda a pobreza.  

Este capítulo será iniciado com um panorama breve da história do Ceará, apresentando em 

poucas linhas qual era o contexto que permitiu a ascensão de um novo grupo de base 

empresarial no poder (item 4.1). A partir de dados secundários, o item 4.2 apresenta o Governo 

das Mudanças e suas estratégias de desenvolvimento lastreadas em três grandes atividades 

econômicas: indústria, turismo e agronegócio. O objetivo de levar desenvolvimento para o 

interior do estado, desconcentrando investimentos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 

estava expresso em planos de governos desde a primeira administração Jereissati (1987-1990). 

Desde então, dentro de um cenário - mundial e nacional – de estímulos de abertura econômica e 

de parcerias internacionais, foi que se assentaram os inúmeros projetos com financiamento 

multilateral que estavam por vir.  
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O item 4.3 analisará a Convergência do Planejamento Territorial do Ceará e o Financiamento 

Multilateral a partir de duas estratégias: Estratégia de Interiorização do Desenvolvimento e 

Estratégia de Desenvolvimento pelo Turismo. Ainda que grande parcela de investimentos para o 

incremento da atividade turística tenha sido aplicada fora dos limites da Região Metropolitana 

de Fortaleza, a “Estratégia de Interiorização do Desenvolvimento” consiste em projetos com 

objetivo de estimular outros tipos de atividades econômicas, que não a turística, principalmente 

por não se tratarem de territórios com “vocação turística”. 

 

4.1 O CEARÁ ANTES DAS “MUDANÇAS”: as bases da “modernização” e a tentativa de 

rompimento do coronelismo  

O Ceará sempre foi um dos estados do Brasil sem destaque na economia. Sua condição 

geográfica quase inóspita, com 90% da área localizada no semiárido, não permitiu que o mesmo 

tivesse a importância dos seus vizinhos nordestinos na empreitada europeia de exploração da 

cana-de-açúcar e por isso nunca apresentou oligarquias fortes como acontecia na Zona da Mata 

açucareira.  

As condições naturais do Ceará e do Nordeste revelaram fortes influências na sua identidade 

marcada por dicotomias como sertão versus litoral, fome e opulência, atraso e progresso, que 

ofuscavam os reais problemas relacionados à sua estrutura de poder: fundiária e administrativa. 

Neves (2007) relata com detalhes como a seca foi incorporada à imagem do Ceará na proporção 

em que as suas consequências tornavam-se um enorme problema social, com o aumento da 

população e das terras usadas para produção para o mercado externo. 122 

O Ceará do século XX foi marcado pelo ciclo de poder dos "coronéis", herança da ocupação 

territorial cearense de base pecuarista. O Coronel era uma mistura de patrão e pai das famílias 

que trabalham para ele. Em épocas de seca, na qual a sobrevivência das pobres famílias ficava 

demasiadamente comprometida, havia somente uma alternativa: contar com a caridade do seu 

Coronel, evidenciando uma clara relação paternalista. Para o coronelismo desta época, Leal 

(2012) considera que os grandes proprietários de terra se misturavam numa relação simbiótica 

                                                             
122 Neves (2007) relata que “A ocupação das terras próximas ao semiárido por uma agricultura comercial tem dois 
momentos de intensificação: 1) a valorização das terras como bem econômico, provada pela Lei das Terras em 1850, 
que ao mesmo tempo, retirou das  tribos indígenas remanescentes o controle de algumas áreas protegidas por 
aldeamentos; 2) o impressionante avanço da cultura algodoeira por toda a província do Ceará, motivado pelo súbito 
aumento de preços no mercado internacional em função da Guerra da Secessão nos EUA. [...] O ano de 1877 se tornou 
um marco na compreensão do problema da seca e o impacto das cenas que então se desenrolaram-se fixou-se 
profundamente na cultura. Neste momento a irregularidade das chuvas deixou de ser ‘apenas’ uma questão de clima 
para ser uma questão social [...]” (NEVES, 2007, p.79-80). 
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com representantes do Estado a fim manter a decadente influencia social dos “coronéis” via o 

ascendente poder público. 123 

Josênio Parente (2007) estabelece duas fases na história político-institucional do Ceará pós-

Primeira República (1889-1930). A primeira fase, a qual ele chama de redemocratização, situa-se 

entre os anos de 1945 a 1964. A segunda fase vai de 1965 a 1986, denominada de modernização 

conservadora. Foram quatro décadas de grandes transformações no Brasil que se refletiram no 

Ceará. Na segunda fase, ao longo da ditadura militar, configurou-se no Estado do Ceará o que a 

literatura cearense chama de “Era dos Coronéis”, período em que três militares indicados pelos 

líderes militares da União alternaram o poder no governo: César Cals (1971-75), Adauto Bezerra 

(1975-1978) e Virgílio Távora (1979-82).  

O Coronelismo da primeira metade do século XX não é exatamente o mesmo da segunda metade. 

Há de se considerar que houve uma significativa modificação do deslocamento de grande 

contingente da força de trabalho do campo para a cidade, reestruturando as lideranças. Contudo, 

isso não quer dizer que o coronelismo tenha acabado: a essência da apropriação do poder 

público pelo privado é a mesma; e a miséria faz com que esse fenômeno persista sobre outras 

vestimentas.  (GUNN, 1993; SOBRINHO, 2012). 

Para Gondim (2007, p.410), Coronelismo “tem como uma de suas principais características a 

formação de uma rede de relações pessoais e diretas entre pessoas que ocupam posições 

assimétricas, em termos políticos e econômicos. Tais relações são baseadas na troca de bens e 

serviços de natureza distinta”. A denominação de “Era dos Coronéis”, além de fazer referência ao 

conceito de Coronelismo assim exposto, também faz menção à formação pecuarista do Ceará, na 

qual o dono do rebanho e das fazendas era chamado de “Coronel”. 

No cenário nacional, o Nordeste e o Ceará eram associados ao atraso, frequentemente 

comparados com progresso do Sudeste. Na primeira metade de XX, organizou-se no Sudeste uma 

base industrial que ganhava definitiva importância na economia brasileira, lastreada pela 

acumulação de capitais advindos do mercado internacional de café e demais commodities, 

tornando-se responsável pela modernização não apenas da região, mas, sobretudo, do Brasil. Até 

a república nova, o Ceará e o Nordeste foram praticamente esquecidos no projeto político do 

                                                             
123 Com a longa estiagem que se iniciou em 1915 (Seca do 15), considerada uma das mais trágicas de todos os tempos 
no Nordeste, campos de concentração foram construídos no Ceará pelos governos estadual e federal para alojar e 
alimentar os famintos retirantes e evitar que eles se amontoassem nas maiores cidades e saqueassem 
estabelecimentos, como havia ocorrido na seca de 1877. Foram construídos sete campos de concentração onde 
milhares de flagelados viveram amontoados e vigiados. Segundo a professora historiadora da UFC Kênia Rios, esses 
currais de gente receberam mais de 70 mil pessoas. Fortaleza chegou a receber quatro vezes mais gente que sua 
população original. (RIOS, Kênia Sousa. Isolamento e Poder: Fortaleza e os campos de concentração na seca de 1932. 
Fortaleza: Edições UFC, 2014.) 
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país. A política de substituição de importação (mais efetiva entre 1930-1955124) agravou ainda 

mais a desigualdade entre essas regiões. Emerge daí a “questão regional”, fazendo-se 

extremamente necessária a intervenção do Estado na reorganização da economia nacional, com 

medidas que gerassem equilíbrio e definição por parte dos estados nordestinos de um novo 

momento econômico (SILVA; FERREIRA, 2008).  

O ideário nacional-desenvolvimentista desencadeou a criação de importantes instituições 

nacionais e regionais específicas para lidar com o desenvolvimento da região Nordeste.  Em 

1952 foram criados o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) (nessa época 

ainda sem o S de social) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB), e em 1959, a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Todas essas instituições ainda estão ativas.  O BNB foi 

criado basicamente para estimular a formação de empresas que gerassem emprego e renda. A 

fundação da SUDENE teve como principal razão as secas de 1952 e 1958, evidenciando a 

necessidade de medidas agrícolas de suporte, evitando as constantes migrações campo-cidade 

(sertão para litoral). Em 1960 seria divulgado o primeiro Censo a trazer a distribuição regional 

da renda no Brasil, mostrando a profundidade da desigualdade regional, ratificando, dessa 

forma, a importância de instituições públicas dedicadas ao Nordeste.  

Na década de 1950, quando da criação do BNB (sede em Fortaleza) e da SUDENE (sede em 

Recife), já existiam três instituições de interesse para o desenvolvimento da região Nordeste: o 

Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), criado em 1909 com sede em 

Fortaleza, a CVSF (Comissão do Vale do São Francisco)125, criada em 1947 com sede inicial em 

Teresina, e a CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), criada em 1945, com sede em 

Recife, todas muito comprometidas com o clientelismo político. Parente (2001) afirma que havia 

uma preocupação real do Governo Central em dotar a região Nordeste de um papel efetivo 

político e econômico dentro da ideia nacional-desenvolvimentista, estimulando a criação de um 

sistema industrial de base regional e longe do secular clientelismo. Ele ressalta que esta 

tendência pode ser verificada na escolha do presidente do BNB (pernambucano, e não cearense) 

e do superintendente da SUDENE, Celso Furtado, que já estava envolvido com a Comissão 

Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) e com missão de minimizar as desigualdades 

regionais.  

O caso da SUDENE é um capítulo à parte nesse jogo político. A Superintendência, que foi criada 

sob os auspícios de Celso Furtado no Governo de Juscelino Kubitscheck, teve grande caráter 

autônomo (PARENTE, 2001).   Esse fato irritava as lideranças locais por enfraquecê-los 

                                                             
124 Segundo Tavares, 1972. 

125 Atualmente, Companhia Hidroelétrica dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 
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mediante a concentração de recursos para assistência dos imigrantes. Se por um lado a ligação 

estreita da SUDENE com os Estados Unidos colocaria a instituição em um plano mais distante 

dos mandos das oligarquias nordestinas, por outro poderia vir a funcionar como instrumento 

ideológico poderoso que se enquadrava nos objetivos da Aliança para o Progresso126,  

apropriando-se da retórica de modernidade e de progresso como a melhor maneira de combater 

o comunismo. No entanto, na primeira grande seca enfrentada pela SUDENE em 1970, as 

oligarquias cearenses conseguiram capturar em seu favor os repasses de recursos, como o caso 

clássico de construção de açudes em terras privadas, incorporando, assim, o órgão ao circuito de 

poder estabelecido pelo clientelismo (OLIVEIRA, 2008b). 

Ao contrário do que defendiam Oliveira e Furtado, os diagnósticos da SUDENE focaram nas 

consequências e não nas causas dos diferenciais inter-regionais. Com esse entendimento, a 

atuação da instituição apenas fortaleceu o grupo industrial do Sudeste que aportou no Nordeste 

com suas filiais atraídas pelos incentivos fiscais e outros apoios financeiros da administração 

pública. Pouco desenvolvimento endógeno aconteceu no Nordeste, sendo destacado por Oliveira 

(2008b) que as maiores indústrias que se instalaram nesta região, eram meras filiais do Sudeste.   

Embora o BNB não tenha se destacado pela iniciativa no campo da inovação produtiva a fim de 

fortalecer uma burguesia industrial nordestina, deu um substancial retorno como um 

instrumento de “modernidade” para a formação de uma elite de executivos competentes. O 

investimento no capital intangível de conhecimento foi uma postura decisiva para o surgimento 

de uma nova elite para o Nordeste, em especial para o Ceará. A decisão de localizar a sede do 

BNB em Fortaleza significou mais apoio para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, 

dando base para a consolidação de grandes grupos econômicos cearenses como os Jereissati, M. 

Dias Branco, Otoch, Macedo e Queiroz (PARENTE 2001). 

Se o DNOCS já estimulava a produção de conhecimento sobre a região e, portanto, também a 

formação de um grupo de técnicos qualificados na área de engenharia e agronomia, o BNB 

ampliaria esse quadro para o ramo das Ciências Sociais, com destaque para economistas. Esse 

programa de treinamento, que antecede à criação da SUDENE, teve a coordenação de técnicos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), instituição de vital importância nos primeiros 

passos do BNB, que preparou quadros não apenas para suprir as necessidades de 

“modernização” do Ceará, mas também para outros estados do Nordeste que passaram a 

requisitar esses técnicos (PARENTE, 2001). 

                                                             
126Aliança para o Progresso foi um projeto norte-americano do presidente John F. Kennedy (1961-63), cujo objetivo 
principal era a contenção do avanço do comunismo na América, que se daria por meio do progresso do continente, a 
fim de provar que capitalismo e desenvolvimento justo não andavam separadamente. 
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Apesar de todo o aparato institucional estabelecido para apoio ao desenvolvimento do Nordeste 

nas décadas de 1940-50, o Estado do Ceará continuou marcado pelos piores índices sociais e 

econômicos do país, apoiado por uma estrutura econômica frágil, de subsistência, onde as 

relações em torno da economia rural e o voto de cabresto imperavam127. A raiz do discurso 

cearense ligado à teoria da modernização expressado pelos jovens empresários do Centro 

Industrial do Ceará (CIC), mais tarde efetivado com a eleição de Tasso Jereissati em 1986, 

coadunava com um movimento nacional empresarial que estava desconfortável com o 

conservadorismo do governo militar. Esse movimento veio à tona expressamente pelo 

“Manifesto dos Oito”, assinado em julho de 1978 pelos líderes de oito grandes grupos industriais 

nacionais, que tecia críticas ao sistema político vigente por estarem insatisfeitos com o não 

atendimento de suas demandas128.  O documento marca, de certa forma, o início da campanha 

em favor da redemocratização por parte do empresariado.   

Duas instituições representavam a elite econômica do Estado do Ceará: o Centro Industrial do 

Ceará (CIC), fundado em 1919 e a Federação das Indústrias do Ceará (FIEC) criada em 1950, cujo 

presidente passaria a acumular automaticamente a presidência de ambas.  Esse entrelaçamento 

das duas entidades permaneceria até 1978, quando um grupo de jovens empresários, que se 

diferenciava por suas ideias inovadoras e também por sua formação (com cursos de pós-

graduação fora do Brasil), assumiu o controle do obsoleto CIC com apoio do próprio presidente 

da FIEC, conquistando a autonomia da referida instituição. Esse grupo de jovens empresários 

mostrava-se veementemente contrário à intervenção do Governo na economia, considerada 

excessiva por eles, passando a se reunir no CIC a fim de discutir a retomada de um regime 

democrático liberal. Foi esse grupo que apoiou a candidatura de Tasso Jereissati para o governo 

do estado em 1986129. 

                                                             
127 Enquanto a votação era aberta, a represália era facilmente utilizada contra aquele que não votasse no candidato do 
coronel. A partir de 1932, com a instauração do voto secreto, outras formas de manipulação passaram a ser utilizadas, 
principalmente contra os mais pobres, que dependiam de favores políticos para sobreviverem. A fragilidade trazida 
pela seca incorporava um conjunto de relação de poder entre o coronel e os que trabalhavam em suas terras 
(empregados ou de favor), interferindo na formação de grupos eleitorais – os currais eleitorais. 

128 Assinaram o documento: Antônio Hermínio de Morais, Cláudio Bardella, Jorge Gerdau, José Mindlin, Laerte Setúbal 
Filho, Paulo Vellinho, Paulo Villares e Severos Fagundes Neto. Em sua maioria, representantes do setor de bens de 
capital, associados à Associação Brasileira da Indústria de Base (ABDIB), 

129 O primeiro presidente do CIC nessa nova etapa (gestão 1978-1980) foi Benedito Clayton Veras Alcântara (Beni 
Veras), empresário do ramo de confecções (executivo da Indústria Têxtil Guararapes, atual proprietário da Confex). 
Natural de Crateús, filho de um alfaiate marxista, militou no movimento estudantil e foi ligado ao Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), o que lhe deu uma boa experiência nos movimentos de massa - daí porque é ainda hoje considerado 
o "guru" do grupo. Ao lado de Beni estavam outros pesos pesados da economia cearense, como Tasso Jereissati (Grupo 
Jereissati), Francisco Assis Machado Neto (Construtora Mota Machado), Byron Costa de Queiroz (executivo do Grupo 
Ivan Bezerra), José Sergio de Oliveira Machado (Indústria Têxtil Vilejack), Edson Queiroz Filho (Grupo Edson 
Queiroz), Ednílton Gomes de Soarez (Colégio Sete de Setembro) e Amarílio Proença de Macedo (Grupo J. Macedo) 
(BRUNO et al, 2002, p.9). 
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Percebe-se que a consolidação do ideário de modernidade num estado marginal como o Ceará 

deve-se também ao processo de treinamento e socialização de uma elite técnica para uma 

administração do Estado e da empresa privada, promovido, sobretudo, pelo BNB e a SUDENE. 

Parente (2001) pondera que essas duas instituições foram as grandes responsáveis pela 

preparação de um novo grupo de técnicos que rompeu com a antiga forma de pensar 

desenvolvimento e colaborou para o fomento de uma pequena burguesia industrial e 

empresarial no Ceará e no Nordeste. Isso porque, conforme Silva e Ferreira (2008), ao longo da 

primeira metade do século XX, os parcos estudos técnico-científicos sobre o Nordeste brasileiro 

concentravam-se, sobretudo, nos problemas ocasionados pela questão climática, apresentando 

propostas que eram impedidas de se efetivarem devido ao desacordo com os interesses das 

oligarquias agropecuaristas. 130 

Em 1986 haveria as primeiras eleições democráticas para governo do Ceará. O empresário Tasso 

Jereissati, apoiado por uma ampla coligação, inclusive de esquerda, derrotou o último dos 

“coronéis”. A campanha deu-se em meio a um confronto entre o moderno e o arcaico, 

coadunando com um movimento semelhante em nível nacional.  O fortalecimento do acordo de 

rotatividade entre os coronéis só foi factível até o momento em que o governo central militar 

tinha força. Com a retomada do pluripartidarismo em 1984 e com o processo de abertura 

democrática, a fragilidade desse acordo dos coronéis não resistiu. Jereissati ganhou no primeiro 

turno com 52,3% dos votos válidos. A coligação vitoriosa foi composta por PMDB, PCB, PC do B e 

PDC com o slogan “O Brasil Mudou, Mude o Ceará”. Fica evidente, assim, o símbolo e razão 

discursiva maior das administrações futuras: a mudança.  

A citada Era dos coronéis acabara. Inaugurava-se um novo ciclo de poder no Estado. Começava a 

chamada Geração Cambeba131, cuja bandeira política foi a modernização da máquina 

administrativa cearense, por meio da gestão empresarial do Estado, de modo que se buscasse 

equilíbrio orçamentário, eficiência e probidade no trato com a coisa pública. A ideia era tornar o 

Governo do Ceará um governo "enxuto e eficiente", que trocaria o favorecimento dos 

tradicionais grupos clientelistas pela nova burguesia.  A partir de então, tendo alcançado 

definitivamente o poder formal político, formava-se uma oligarquia urbano-industrial que viria a 

promover a expansão e concentração do seu próprio capital.  

 

                                                             
130  Parente (2001) diz: “BNB foi mais do que um banco de desenvolvimento, sendo a força de irradiação da ideologia 
de modernidade, nesse sentido weberiano de ênfase na racionalidade. Outros setores da sociedade beneficiados por 
essa estratégia destacam-se as Universidades e as próprias empresas privadas” (PARENTE, 2001, p.1). 

131 Cambeba é um bairro de Fortaleza e o nome informal dado ao espaço físico Centro Administrativo Virgílio Távora, 
onde se localiza a maioria dos órgãos do Governo do Estado do Ceará. O Centro foi inaugurado em 1987, quando Tasso 
Jereissati iniciou sua primeira gestão. O bairro localiza-se no vetor sudeste de expansão da cidade de Fortaleza. 
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4.2 O GOVERNO DAS MUDANÇAS  

Os estudiosos do Ceará denominam de “Governo das Mudanças” um período de 20 anos onde o 

PSDB (partido que foi fundado em 1990) comandou a gestão do Estado do Ceará. O período 

inicia-se em 1987 e finda em 2006. As gestões foram as seguintes: Tasso Jereissati (1987-1990); 

Ciro Gomes (1991-1994); Tasso Jereissati (1995-1998); Tasso Jereissati (1999-2002); Lúcio 

Alcântara (2003-2006).  

Ao longo de duas décadas, permanências e transformações podem ser reconhecidas frente ao 

período anterior da Era dos Coronéis. Não obstante, numa análise interna das gestões desse 

período, é evidente a continuidade entre as cinco administrações, basicamente sob o ideário do 

PSDB. Ainda que a literatura considere o fim o Governo das Mudanças em 2006/2007, com a 

subida ao poder de um partido, em teoria, de centro esquerda (PROS), as duas administrações de 

Cid Gomes (irmão de Ciro Gomes) apresentam muito mais continuidades do que rupturas com o 

Governo das Mudanças. 

Jair do Amaral Filho é um dos estudiosos que corroboram com a linha interpretativa de que o 

“Governo das Mudanças” realmente imprimiu uma ruptura com a “Era dos Coronéis” no tocante 

ao padrão de gestão pública do Governo do Ceará, afirmando, ainda, que essas mudanças não 

foram fruto de elucidações de pensadores e nem imposição de órgãos externos – FMI e Banco 

Mundial. Elas teriam surgido, ao contrário, dos debates promovidos pelos grupos de 

empresários do Centro Industrial do Ceará (CIC), que estavam no poder a partir daquele 

momento. O novo projeto baseava-se numa política de ajuste fiscal austera (chegando a congelar 

os salários dos funcionários públicos), investimentos na indústria e no turismo e rompimento 

com o clientelismo (AMARAL FILHO, 1999, p.208). 

Por outro lado, Linda Gondim (2007) defende que o Governo das Mudanças, ainda que de 

caráter inovador, não apresentou uma ruptura tão profunda como a maioria diz. Ela acredita que 

as mudanças já vinham acontecendo lentamente há três décadas com a criação do BNB em 1953.  

Josênio Parente (2007) também coaduna com essa linha de pensamento dizendo que o 

governador anterior Virgílio Távora, já começara a adotar uma “racionalidade weberiana de 

modernidade”, trazendo valores técnicos para a política (PARENTE, 2001; 2007). 

Bruno et al (2002) assumem que a vitória de Tasso Jereissati em 1986 constituiu um duro golpe 

nas tradicionais oligarquias locais. Todavia, não significou o fim da dominação das elites sobre o 

povo cearense. O grupo político do governador, formado principalmente pela burguesia 

industrial, rompera com as antigas elites, porém deu lugar a novas.  
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Percebe-se uma dissonância entre estudiosos da história do Ceará sobre o rompimento 

completo com a Era dos Coronéis, a partir da ascensão de Tasso Jereissati.  Apesar de grandes 

mudanças na economia do Ceará já estivessem acontecendo desde a época de Virgílio Távora 

(1963-66), foi em relação ao paradigma de gestão que o novo grupo de empresários que 

ascendia ao poder em 1987, tendo como representante Tasso Jereissati, realmente representou 

uma ruptura. A forma de governar do autointitulado “Governo das Mudanças”, encomendada do 

setor privado, tomava o lugar da maneira conservadora, clientelista e desorganizada de tratar a 

coisa pública da “Era dos Coronéis” (TEIXEIRA, 1999; GONDIM, 1995). 

O plano de governo da primeira administração de Tasso Jereissati fundamentaria todas as 

gestões seguintes. O primeiro enfoque recaia na mudança da forma de governar, a partir de 

então sob os preceitos empresariais de progresso e superação do modo arcaico que ficou para 

trás com ditadura militar. A simbólica da racionalidade e a tecnicidade para a burocracia estatal 

presentes no discurso das teorias da modernização seriam a partir de então assentados na 

moderna da política cearense (CARVALHO, 2006). 

O uso de fundo público para investimentos, condicionado por um programa político que, ao 

mesmo tempo, se identificava com os interesses empresariais e com o desenvolvimento 

socialmente menos injusto (comparado com as experiências anteriores), também configurou 

uma novidade do novo governo (GUNN, 1993). 

Os novos paradigmas de desenvolvimento eram expostos para promover as fundamentais 

“mudanças sociais e econômicas do Estado do Ceará” (CEARÁ, 1987, p. 27). Esses princípios 

norteariam os “objetivos da administração que estavam centrados: a) no crescimento 

econômico; b) na geração de empregos e; c) na melhoria das condições de saúde e educação no 

Estado. Com isso, visavam [...] reduzir as desigualdades econômico-sociais, eliminando a pobreza 

absoluta existente no Estado” (CAVALCANTI, 2008, grifos nossos). O Plano de Governo tinha 

como ousada meta eliminar a pobreza do estado e, além disso, reduzir as desigualdades 

socioeconômicas, por meio não somente de investimentos para alavancar a economia, como 

também por meio de investimentos em setores sociais.  

O Estado do Ceará alinhava-se ao ideário das instituições internacionais de desenvolvimento 

absorvendo o discurso de “Guerra à Pobreza” (War on Poverty) que passou a ser encampando 

pelo Banco Mundial em meados de 1970, com a mudança de paradigma forçada por críticas 

intensas ao modelo de desenvolvimento da instituição. Uma nova agenda político-intelectual, 

bem como um novo vocabulário, foi introduzido e legitimado na gestão política da pobreza, por 

meio do financiamento multilateral do desenvolvimento. 
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Ao herdar uma administração com uma crise fiscal imensa, marcada por um grande déficit 

primário, além de uma extenuante dívida pública, Tasso Jereissati começou a executar as 

medidas de ajuste fiscal que só seriam iniciadas com vigor no âmbito nacional em 1989. O 

Governo do Estado do Ceará executou pioneiramente no Brasil o ajuste fiscal imposto pelo 

Fundo Monetário Internacional nos finais de 1980. Ele fortaleceu as finanças públicas, quer fosse 

aumentando as receitas, quer diminuindo as despesas (inclusive com um brutal achatamento 

salarial dos servidores). O saneamento das finanças visava à ampliação da capacidade de 

investimento do Estado em infraestrutura econômica e ao estabelecimento de incentivos fiscais 

para atrair indústrias (PARENTE, 2007). 

O Planejamento desde a primeira administração de Tasso representou papel relevante no 

governo do Estado do Ceará, tomando para si a prioridade de provisão de condições gerais para 

a produção dos três grandes eixos econômicos (indústria, agronegócio e turismo). Foi 

perceptível também o investimento em diagnósticos, estudos e relatórios, sobretudo com o 

fortalecimento de instituições públicas de pesquisa, visando ao atingimento de seus propósitos. 

Porém, não significa que todas as ações previstas tenham sido executadas.  

O sucessor escolhido para Tasso Jereissati foi Ciro Gomes132, eleito sob a legenda do recém-

criado PSDB para o mandato de 1991-1994. De acordo com os Planos de Governo, a 

administração Ciro Gomes (1991-1994) deu continuidade às práticas inauguradas por Jereissati, 

destacando, mais precisamente, as seguintes ações, inter-relacionadas com o período anterior: 

a) a continuidade com o ajuste fiscal para garantir as linhas de financiamento aos projetos do 

Governo; b) a moralização e modernização do serviço público; c) a consideração dos temas da 

justiça social e da cidadania como fundamentos de desenvolvimento social e; d) o planejamento 

como ferramenta primordial para a orientação das propostas da administração com uma visão 

de desenvolvimento regionalizado (CAVALCANTI, 2008). 

A gestão de Ciro Gomes esforçou-se para projetar o Ceará nacionalmente, dando início aos 

investimentos no setor turístico, explorando a imagem das paisagens naturais e escondendo os 

aspectos negativos. O uso da mídia foi uma característica forte do Governo das Mudanças, não só 

para promover os espaços a serem cooptados pelos diversos tipos de capital - denominado por 

Gunn (2004) de boosterismo - como também para promover seu governo. Bruno et al (2002) 

relembram que: 

                                                             
132 Gomes apesar de não ser empresário e nem fazer parte do grupo do CIC, virou pupilo de Jereissati quando de seu 
primeiro mandato de deputado estadual entre 1983-1986, elegendo-se prefeito de Fortaleza entre 1989-1992 com o 
apoio do seu mentor. Ciro é advogado e um político de carreira, assim como toda sua família. Ciro foi o único 
governador eleito do Brasil da recém-criada legenda PSDB nas eleições de 1990. 
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 Gomes usa como poucos a mídia. Aliás, não só ele, mas toda a Geração 

Cambeba. Artigos são publicados em vários jornais e revistas não só locais, mas 

também nacionais. Periódicos do centro-sul e até internacionais publicam 

reportagem evidenciando o "progresso cearense" (escasseiam as matérias 

críticas). [...] Para divulgar o Estado (e, lógico, seu nome) Ciro chegou a ajudar 

financeiramente a novela da Rede Globo "Tropicaliente" (1994), cuja trama 

passava-se no Ceará e exibia toda a infra-estrutura turística e industrial. O 

mesmo ocorreu com a Escola de Samba "Imperatriz Leopoldinense", campeã do 

carnaval do Rio de Janeiro de 1995 com o enredo "Mais vale um jegue que 

carregue que um camelo que me derrube... lá no Ceará” (BRUNO et al, 2002, 

p.20). 

Ciro Gomes deixou o executivo cearense para ocupar o cargo de Ministro da Fazenda do governo 

de Itamar Franco, em setembro de 1994, ganhando maior projeção nacional, passando a 

alimentar o sonho de presidir o Brasil. Embora Gomes tenha deixado o ninho tucano em 1997 e 

ingressado no pequeno PPS133 e adotando um duro discurso contra o modelo neoliberal que 

estava sendo implementado no país por Fernando Henrique Cardoso, ele continuou a apoiar 

Tasso Jereissati no Ceará, que por sua vez apoiava FHC e aplicava no Estado a mesma fórmula 

econômica.  

Nas eleições de 1994, Tasso Jereissati ganhou pela segunda vez o pleito para o governo cearense. 

Com o segundo governo (1995-1998), Tasso consolida sua liderança política não apenas no 

Estado, mas igualmente em nível federal, favorecido pela eleição de Fernando Henrique Cardoso 

(PSDB) para presidência. Tasso manteve o estilo do seu governo anterior, desenvolvendo 

grandes projetos estruturais visando ao fortalecimento da economia industrial de Ceará, 

continuando com a austeridade fiscal como fonte interna de recursos ao crescimento. O segundo 

e o terceiro Governo de Jereissati foram marcados por grandes obras: O Complexo Industrial 

Porto do Pecém (CIPP – inaugurado em 2002); o Aeroporto Internacional Pinto Martins 

(inaugurado em 1998); o Metrofor (primeira linha inaugurada em 2012, depois de 13 anos134); 

os linhões Banabuiú-Fortaleza e da CHESF (ampliando a oferta de energia elétrica); melhoria das 

rodovias estaduais, o Projeto SANEAR (na área de saneamento básico de Fortaleza);  construção 

do Açude Castanhão combinado ao modelo de Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

                                                             
133 PPS significa Partido Popular Socialista- facção majoritária do antigo PCB que renunciara seguir às teorias 
marxistas após a falha na implantação sistema socialista em vários países no mundo, vale lembrar, de modo um tanto 
diverso daquilo previsto no Manifesto Comunista.   

134 O metrô de Fortaleza é uma obra com muitas descontinuidades, iniciada em 1999. O plano consta de três linhas 
com carros tradicionais de metrô e uma linha com VLT. Apenas a linha Oeste encontra-se completamente finalizada. A 
linha Sul e o VLT estão com obras parciais, e a linha Leste, que cortará as terras mais caras de Fortaleza, a única que 
será subterrânea, mal se iniciou e já teve suas obras paralisadas. O Metrofor é parcialmente financiado pelo BID.  
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(inaugurado em 2002); Reforma Agrária “Solidária”135; Centro Cultural Dragão do Mar 

(inaugurado em 1999).  

Não é de se surpreender que toda a retórica de fim de clientelismo, honestidade e seriedade que 

os líderes do setor privado entoavam não passava de discurso. A história da administração de 

Tasso Jereissati é marcada pelo privilégio ilegal às grandes empresas cearenses, estampadas em 

jornais e revistas de todo o país. As fraudes no âmbito cearense extrapolaram as fronteiras e 

atingiram a mídia nacional. A revista Isto É, em matéria intitulada "Coroné dos zóio azul", em 4 

de agosto de 2000, tratou do assunto BNB, informando a todo Brasil que o governador Tasso 

Jereissati era acusado de beneficiar suas empresas com dinheiro público e de repetir as mesmas 

práticas dos velhos coronéis cearenses. 136 

A publicação “Os Sete Pecados Capitais do Cambeba” de Bruto et al (2002) compila muitas 

denúncias e traz à tona inúmeros processos abertos pela Assembleia Legislativa, Tribunal de 

Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, envolvendo empréstimos ilegais e/ou 

irresponsáveis contra pareceres de técnicos do Banco do Estado do Ceará (BEC) e do BNB, 

levando o BEC à falência, culminando, ardilosamente, com a sua privatização como “única 

solução”.  O BEC teve seu protocolo de federalização aprovado às pressas, quando várias 

denúncias fizeram com que os parlamentares da bancada de oposição reivindicassem a 

realização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), finalmente aprovada após cinco 

anos de tentativas infrutíferas, a fim de investigar o uso do banco para beneficiar empresários 

ligados ao governo137. Tais indícios revelam como o privado apropria-se do público e como as 

relações de poder determinam os lucros privados. 138 

Apesar de se destacar no cenário nacional por ter executado uma boa Reforma do Estado, alguns 

autores assumem que certas das práticas políticas adotadas pelo Cambeba não diferem daquelas 

                                                             
135 A Reforma Agrária “Solidária” é um projeto apoiado pelo Banco Mundial baseado estratégia de maximizar as 
relações de compra e venda como meio preferencial de acesso à terra pelo campesinato pobre. Tais iniciativas foram 
inspiradas na proposta de "reforma agrária assistida pelo mercado", impulsionada pelo Banco Mundial em diversos 
países, em particular na América Latina, a partir de 1994, como alternativa à reforma agrária 

136 Matéria da “Isto é” disponível em https://istoe.com.br/31284_CORONE+DOS+ZOIO+AZUL/ 

137 Bruno et al relatam esse processo dizendo: “A federalização do BEC resultou num endividamento adicional do 
Estado do Ceará, na redução de suas agências, no corte drástico de seus funcionários e na extinção de suas funções 
sociais. Em contrapartida, não houve a tentativa de sanear e manter as funções públicas de um banco estatal e nem 
houve punição para o descalabro administrativo e financeiro do banco, privilegiando a impunidade em detrimento 
dos funcionários da instituição e da sociedade cearense” (BRUNO et al, 2002, p.51). 

138 A empresa Refrescos Cearenses, integrante do Grupo Jereissati, cujo maior acionista é o governador do Estado, 
recebeu cerca de R$ 24 milhões em empréstimos, quase três vezes mais que o valor máximo fixado por técnicos do 
próprio BNB, com dinheiro do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE). Além disso, o BNB 
também concedeu à empresa de Tasso um outro financiamento, com juros de 7,7%, muito abaixo do cobrado a outras 
empresas, que pagaram taxas de 11,37%. BNB está usando dinheiro do FNE em favor de um pequeno grupo de 
grandes empresários que, embora se revelando maus pagadores, sempre conseguem novos empréstimos do Banco. 
(BRUNO et al, 2002, p.42) 
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correntes à época dos coronéis. O coronelismo, intrinsicamente ligado ao patrimonialismo e o 

patriarcalismo, persiste nas relações entre o Governo do Estado do Ceará e sociedade cearense 

por meio de uma nova roupagem, o clientelismo. No Ceará, não existe mais aquela estrutura 

totalmente controlada pelos grandes latifundiários, uma vez que a base da economia é outra, 

porém o clientelismo não acabou (TELES; AMORA, 2016; GONDIM, 2007). 

O ciclo desenvolvimentista no âmbito federal se fechara sem cumprir o que prometera, e nos 

anos 1990, com Fernando Henrique Cardoso (justamente o autor do livro de maior ressonância 

internacional sobre teoria da dependência)139, o PSDB abraçou com entusiasmo o modelo 

econômico neoliberal, e, no Ceará, gradualmente o mesmo aconteceria, com a incorporação de 

certos mecanismos da agenda neoliberal. 

No ano de 1998 privatizou-se a Empresa Telefônica Cearense, TELECEARÁ, comprada pelo 

grupo nacional TELEMAR, e a Companhia Elétrica do Ceará (COELCE), que passou para um 

consórcio de chilenos, espanhóis e portugueses. O BEC, falido em algumas negociatas nunca 

devidamente explicadas, foi federalizado em 1999, e em dezembro 2005 foi comprado via leilão 

pelo Bradesco140 (BRUNO et al, 2002, p.22). Apesar de ter havido a privatização de algumas 

empresas e serviços, o planejamento e o investimento público em infraestrutura continuaram 

prioridades. 

Na prática, o modelo político-econômico do Governo das Mudanças é de difícil enquadramento, 

por ter ao mesmo tempo preceitos desenvolvimentistas (relevância do planejamento estatal, 

investimentos públicos em infraestrutura produtiva) e neoliberais (abertura econômica para 

investimentos internacionais, privatização de serviços, articulação com o capital financeiro - 

pavimentação para novos processos contemporâneos de acumulação). No dissenso entre 

classificar as políticas desse período como desenvolvimentismo ou neoliberalismo, alguns autores 

(Rejane Carvalho, Linda Gondim) chamam esse modelo de desenvolvimento de “tassismo”. 141 

Entre pontos positivos e negativos da Reforma do Estado do Governo das Mudanças, ele foi 

capaz de sanear as contas do Estado e retomar sua capacidade de investimento, tornando-se um 

                                                             
139 CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e desenvolvimento na América Latina: Ensaio de 
interpretação sociológica. Primeira Edição de 1967. 

140 Ver algumas matérias sobre o tema da federalização do BEC, falência e empréstimos contestáveis - Jornal Diário o 
Nordeste: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/historia-e-marcada-por-exito-e-
escandalos-1.74121; CUT Ceará: http://www.cutceara.org.br/destaque-central/244/historico-do-bec 

141 Brenner; Pecker; Theodore (2010) discutem a natureza do que viria a ser neoliberalismo visto a diversidade de 
conceitos, até mesmo divergentes, tornando-se uma tarefa urgente depois da crise de 2008, a fim de evitar 
diagnósticos errôneos. Para eles, neoliberalismo virou um conceito promiscuamente poroso e inconsistente.  
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modelo de gestão para o Brasil.142 Amaral Filho (2000) analisa de forma positiva o processo de 

ajuste fiscal conduzido por Tasso Jereissati, afirmando que tornar as contas públicas saudáveis 

permitiu investimentos significativos em infraestrutura que por sua vez se transformaram em 

aumento do estoque de capital e da demanda local bem como em geração de economias externas 

para o setor privado.  

As mudanças estruturais e as inovações ocorridas em nível do Estado 

foram suficientes para modificar o funcionamento do sistema estrutural, as 

taxas e o regime de crescimento econômicos do estado, [e] o comportamento 

dos investimentos públicos, aliado às expectativas e às novas políticas públicas, 

inclusive de incentivos fiscal-financeiros, agiram positivamente sobre o 

comportamento dos investimentos privados diretos (AMARAL FILHO, 2000, p.9 

e p.11). 

O Governo das Mudanças apostaria no incentivo às atividades de agricultura irrigada e de 

agroindústria, no turismo e nos grandes projetos industriais como forma de alcançar seu grande 

objetivo de eliminação da pobreza e redução das desigualdades sociais, destacando também o 

desenvolvimento de regiões do interior do Ceará. Nas seções subsequentes, serão analisadas 

com maior profundidade a Estratégia de Desenvolvimento pelo Turismo e a Estratégia de 

Desenvolvimento pela Interiorização. No entanto, na seção 4.2.1, notas sobre a política de 

industrialização e agronegócio serão colocadas a fim de não se perder a relevância desses pontos 

para o desenvolvimento do Estado do Ceará.  

 

4.2.1 Panorama sobre as Políticas de Desenvolvimento via Industrialização e Agronegócio 

No setor administrativo, a relevância do discurso do Governo das Mudanças residiu na reversão 

da crise fiscal e no rompimento de práticas que colocavam em risco a eficiência do Estado. No 

plano econômico, o governo apostou em três grandes frentes para alavancar o estado e reduzir a 

pobreza: indústria, agronegócio e turismo.  

Ainda que não seja o foco da tese, acredita-se na relevância de trazer uma breve explicação a 

respeito das duas estratégias econômicas do Governo do Ceará, industrialização e agronegócio, 

visto que guardam relações no desencadeamento de projetos de desenvolvimento territorial que 

iremos analisar no decorrer do capítulo. O texto que se segue fundamenta-se em dados 

                                                             
142 Ver GUNN, Philip. As Novas Leites e o Nordeste: O Pacto Cearense de Cooperação. São Paulo: Projeto IDEC, 1984 
(mimeo). A capa do trabalho de Philip Gunn estampa a capa da Revista Veja edição 1316 de dezembro de 1993, 
trazendo “O Exemplo Ceará: como o estado escapou da crise”.  
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secundários, principalmente de professores/pesquisadores de universidades públicas 

cearenses.  

Amora (2005) identifica três grandes períodos referentes à industrialização cearense. O 

primeiro conforma-se entre o fim do século XIX até meados do século XX; o segundo 

compreende a década 1960 até a década de 1980; e o terceiro vai de meados da década de 1980 

aos dias atuais. O primeiro período caracteriza-se principalmente pelas indústrias têxteis, de 

óleos vegetais e de couro e peles, consequência natural da matéria prima de origem agrícola e 

pecuária do Ceará, com destaque para o algodão. O segundo período, entre a década 1960 e 1980, 

é marcado pela presença do BNB e da SUDENE, criados respectivamente em 1954 e 1959, e 

impulsionado por uma projeto nacional-desenvolvimentista que tomava a indústria de bens de 

capital como o grande propulsor da economia brasileira.  

Segundo Oliveira (1987), o sistema de apoio de financiamentos criados pelo planejamento da 

SUDENE foi eficaz nos primeiros anos da década de 1960, inaugurando para o Nordeste um novo 

momento econômico. Incentivos fiscais atraíram empresas do Sudeste que passaram a construir 

filiais nas capitais nordestinas e nos centros mais dinâmicos do interior. O Estado, a partir do 

Banco do Nordeste do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, complementava 

o investimento privado, principalmente em setores não atrativos ao mercado. 

Oliveira (1987) encara as intervenções da SUDENE de maneira bastante crítica, afirmando que o 

órgão foi um mecanismo de destruição acelerada da economia regional do Nordeste, no 

momento em que, em vez de promover a integração nacional por meio da redução das 

desigualdades regionais promovida por uma industrialização endógena, facilitou apenas a 

transferência para o Nordeste de filiais das grandes indústrias do Sudeste, mantendo o fluxo de 

mais-valia produzida na região mais pobre para região mais rica. Assim ele define o 

planejamento da SUDENE: "[...] essa forma de transformação dos pressupostos da produção, essa 

passagem da mais-valia captada pelo Estado como imposto, e sua conversão em capital entregue 

à grande burguesia do Centro-Sul” (OLIVEIRA, 1987, p.113). 

Os incentivos da SUDENE direcionaram-se principalmente para a Bahia, Ceará e Pernambuco. No 

Ceará, as indústrias instalaram-se primeiramente em Fortaleza, e, mais tarde, na região 

metropolitana, decorrência das facilidades de infraestrutura e serviço da capital. Ocorreu 

também uma especialização quanto ao tipo de investimentos por estado. “Na Bahia desenvolve-

se atividades voltadas para a produção de bens de consumo intermediário, com base na 

petroquímica, enquanto que em Pernambuco e no Ceará predominam indústrias leves” (AMORA, 

2007, p.374). 
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No Ceará desenvolveu-se um importante polo têxtil e de confecções, desencadeando novos 

fluxos, doravante, não mais somente para o mercado local, mas para o mercado nacional. 

Verifica-se também o beneficiamento de alguns produtos primários como a castanha de caju e a 

lagosta, destinados à exportação. Amora (2005, p.375), assim como Oliveira (2008), acredita que 

a SUDENE ensejou a modernização de alguns setores industriais e de serviço, gerando 

“crescimento econômico considerável”, contudo não foi capaz de reduzir as desigualdades 

regionais: “a concentração de renda se amplia, e os tão debatidos desequilíbrios entre as regiões 

do país se mantêm”.  

O terceiro período de industrialização do Ceará, segundo Amora (2007) vai de meados da década 

de 1980 aos dias atuais, coincidindo com o contexto mundial de consolidação do neoliberalismo, 

por meio do desenvolvimento da produção de forma descentralizada espacialmente por todo o 

mundo, sobretudo com o objetivo de capturar força de trabalho mais barata. Isso tem se 

verificado não somente nas indústrias, como também no setor de serviços, tanto na captação de 

baixa qualidade de capital social (ex: telemarketing), como de alta qualidade (ex: tecnologia da 

informação). Além da redução do custo de reprodução social, a descentralização de serviços 

avançados também economiza tempo ao tirar vantagem do fuso horário diferenciado. Dessa 

forma, empresas de consultorias mundiais conseguem manter sua equipe trabalhando 24 horas 

por dia. Enquanto parte da equipe dorme na Índia, outra parte trabalha no Brasil e vice-versa.  

O modelo de forte intervenção direta do Estado nas décadas de 1970 e 1980 foi deixado de lado, 

e os modelos de reestruturação e ampliação de competitividade entre as regiões tiveram 

passagem na década de 1990. Essa década também é marcada pela seletividade dos 

investimentos privados, alheios a um desenho nacional de desenvolvimento. As atividades mais 

estratégicas passam a se localizar novamente na região Sudeste, principalmente dos serviços 

avançados. As indústrias de menor valor agregado procuram pontos com menores valores 

salariais, e o Estado valoriza a “competitividade estratégica” nos centros mais dinâmicos (SILVA; 

FERREIRA, 2008). 

Dá-se início à chamada guerra fiscal entre os entes federativos, instrumento mais direto de 

atração de empresas, configurando o que Santos e Silveira (2001), citados por Amora (2005), 

chamam de “guerra dos lugares”. A aposta na industrialização ainda se fazia presente nos planos 

de governo pós-Consenso de Washington, evidenciando um neoliberalismo peculiar no Brasil, e 

no Ceará. A ideia era fazer com que parte da arrecadação de impostos fosse revertido em 

financiamento do próprio projeto.  

Durante os anos 1990, a indústria cearense permaneceu focada no setor tradicional, formado 

pelas indústrias têxtil e de vestuário, calçados e artefatos de tecidos. A indústria de calçados foi 
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fortemente dinamizada no Ceará não somente pelo pacote generoso de benefícios dado pelo 

Governo do Estado, mas também pelo baixo custo da mão-de-obra.  A baixa qualificação da força 

de trabalho do Ceará e a falta de infraestrutura econômica foram os maiores entraves para o 

desenvolvimento de indústrias mais avançadas.  

Conquanto, apesar dos esforços de incentivo à industrialização do Estado do Ceará, esse setor 

fica bem aquém da contribuição do setor terciário. De acordo com o Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará - IPECE, o PIB cearense de 2002 tinha a seguinte composição: 

Agricultura – 7,1%; Indústria – 22,2%; Serviços – 70,02%143. Em 2014 o PIB apresentou as 

seguintes proporções de valor adicionado bruto: Agricultura - 5,20%; Indústria - 19,16%; e 

Serviços - 75,64%.144  

A agricultura, apesar de atualmente contribuir muito pouco para o PIB do Ceará (agropecuária 

correspondeu a 5,20% do PIB de 2014), é uma importante atividade de subsistência no estado. 

Entretanto, segundo Elias (2007), ao contrário dos fortes investimentos no subsetor de agricultura 

para exportação, o subsetor de agricultura de subsistência nunca foi bem assistido com 

ensinamento de melhores técnicas que pudessem ao menos minimizar os danos ao meio 

ambiente e aumentar a produtividade. Elias diz que “a maior parte da agricultura que se 

praticava era de sequeiro145, com sérios impactos ao meio ambiente, sendo predominantemente 

a utilização de técnicas rudimentares que agravavam o quadro natural dominante, apresentando 

níveis baixíssimos de produtividade” (ELIAS, 2007, p.430). 

Embora a SUDENE tenha ficado mais conhecida pelas suas políticas ligadas à indústria, a ela 

também cabia a reestruturação da agropecuária regional. Não obstante o esforço inicial de 

manter a Superintendência longe do clientelismo característico do Brasil, com a ditadura militar, 

este órgão transformou-se em mais um instrumento de poder das elites regionais (ELIAS, 2007, 

p.435). 

A seca sempre foi manipulada politicamente (politicagem) pelas elites nordestinas, sobretudo a 

cearense - onde suas consequências são mais agudizadas -, a fim de se conseguir recursos 

subsidiados. A "indústria das secas" é um fenômeno já conhecido e denunciado, mas que 

persiste.  É inaceitável utilizar-se do determinismo geográfico como a principal justificativa do 

                                                             
143 IPECE, 2007 - Publicação “Ceará em Números 2007”, do Instituto De Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará do 
Governo do Estado do Ceará, 2007.  

144 IPECE, 2017 - Publicação “Produto Interno Bruto:  PIB do Ceará nas Óticas da Produção e da Renda - 2002-2014”, 
do Instituto De Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará do Governo do Estado do Ceará, setembro de 2017.  

145 Agricultura de sequeiro é uma técnica agrícola para cultivar terrenos onde a pluviosidade é baixa. A 
expressão “sequeiro” deriva da palavra seco e refere-se a uma plantação em solo firme (ao contrário de brejeiro, ou de 
brejo, como é comum nos países asiáticos e no Sul do Brasil). 
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não desenvolvimento do setor agrícola. Ao contrário disto, Elias (2007) associa os problemas do 

setor às relações sociais de produção e organização do espaço, que se baseiam numa estrutura 

fundiária bastante concentrada e em técnicas rudimentares de exploração da terra, além de uma 

estrutura de poder extremamente oligárquica e reacionária (ELIAS, 2007, p.433). 

A implantação dos perímetros irrigados foi uma tentativa de atacar os problemas da agricultura 

de subsistência, porém Elias (2007) aponta vários problemas que têm levado à ineficácia dos 

perímetros irrigados. Um, que revela o desequilíbrio de forças dentro da atividade, merece 

destaque. Refere-se à estrutura fundiária tradicional extremamente concentrada nas mãos das 

intocáveis oligarquias agrárias. Os lotes dos perímetros irrigados que em teoria seriam 

destinados a pequenos agricultores são, na verdade, apropriados por empresários agrícolas seja 

pela venda do direito de uso dos lotes por parte dos colonos - por não conseguirem extrair seu 

sustento daquele pedaço de terra -, seja por meio do arrendamento. Além disso, muitos 

empreendimentos privados146 apropriaram-se da água disponível no leito dos trechos 

perenizados dos rios, das áreas circundantes dos perímetros sem qualquer controle do Estado 

(ELIAS, 2007, p.438). 

Para exemplificar como a produção para exportação é tratada de forma diferenciada pelo Estado 

da produção para o mercado interno e para subsistência, o subsetor de fruticultura de 

exportação da região cearense do Vale do Jaguaribe foi uma das atividades apontadas por 

inúmeros estudos, principalmente os patrocinados pelos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento147, como de grande potencial no Estado do Ceará.  A atividade vem recebendo 

muitos investimentos tanto em pesquisa tecnológica, quanto em capacitação, infraestrutura 

produtiva e linhas de financiamento junto ao BNDES, BNB e Fundo de Investimentos do 

Nordeste (FINOR).  

Elias (2007, p.441) reforça que “o Governo Federal e o Banco Mundial estão à frente de tais 

programas, os quais visam, aumentar a produção e a produtividade a partir da melhora das 

condições técnicas de produção, através da pesquisa biotecnológica, de programas de assistência 

técnica e extensão rural”. Obras como o Açude Castanhão, Eixão das Águas, Cinturão das Águas e 

Projeto São José colocam o Estado do Ceará como exportador de best practices ligadas à 

infraestrutura hídrica e rural. O Ceará passou de aprendiz a professor dos bancos internacionais, 

                                                             
146 Destacam-se nesse período os programas federais Programa Nacional de Aproveitamento Racional de Várzeas 
Irrigáveis (PROVÁRZEAS), e o Programa de Financiamento para Equipamentos de Irrigação (PROFIR). A versão 
estadual do primeiro foi o Programa de Valorização Rural do Baixo e Médio Jaguaribe (PROMOVALE).  

147 Ver Plano de Desenvolvimento Regional do Vale do Jaguaribe - PDR, Secretaria de Desenvolvimento Local e 
Regional do Estado do Ceará, 2003; Projeto Cidades do Ceará II em execução pela Secretaria das Cidades do Estado do 
Ceará; Bar-el, 2002. 
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recebendo apoio financeiro dessas instituições para realizar trocas de experiências em outros 

estados e até mesmo em outros países, como mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Matéria do Governo do Ceará sobre a expertise do Estado em saneamento 

 

Fonte: Notícias oficiais do Governo do Ceará em 3 de maio de 2016.  
Disponível em  http://www.ceara.gov.br/2016/05/03/experiencias-exitosas-em-saneamento-do-ceara-
podem-ser-adotadas-na-nigeria/ 

 

Vale ressaltar que a estratégia de modernização do meio rural de um estado pobre como Ceará 

não deveria ser implantada descoordenadamente a outras políticas socioeconômicas. O uso de 

técnicas mais intensivas na produção acarreta o desprendimento de mão-de-obra, que, devido 

ao baixo nível de instrução dos agricultores e a ausência de outros tipos de empregos que 

possam absorvê-los, acaba por agravar a pobreza, induzindo o êxodo rural para municípios que 

aparentemente poderiam oferecer mais oportunidades, intensificando problemas como o 

desemprego e a favelização, por exemplo. 

Aldigueri (2017, p.59) mostra o aumento da favelização na capital Fortaleza, que recrudesce, 

apesar da diminuição da pobreza mostrada oficialmente pelo IBGE. De acordo com sua síntese 
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de Censos de Favela, a população moradora de favelas aumentou de 352.250 (em 1985) para 

711.784 (em 2013), representando, cerca de 6% e 8% da população total do Ceará em 1985 e 

2013, respectivamente. Em relação à população de Fortaleza, esses números expressam 23,9% 

em 1985 31,6% em 2013. A capital cearense é o município que conta com maior favelização, 

entretanto, pode-se identificar esse processo também em muitos municípios próximos à 

Fortaleza.   

Dados do IPECE mostram que a participação dos municípios do interior (excetos os da RMF) no 

PIB do Estado do Ceará permaneceu quase a mesma entre 2002 (37,22%) e 2014 (36,81%), 

acompanhando o ritmo de crescimento econômico da RMF e de todo o Estado. No entanto, esse 

crescimento deu-se com concentração de renda e com a privatização da terra e da água, 

excluindo os pequenos agricultores de base camponesa, tornando cada vez mais difícil sua 

existência por não se enquadrarem na lógica produtiva capitalista. As relações de trabalho têm 

se transformado com o aumento da expropriação de todos aqueles que não detêm a propriedade 

da terra, expulsando-os do campo e levando-os a residir nas periferias das cidades próximas às 

áreas nas quais se dá o processo de modernização da agricultura. O território e a economia rural 

também estão articulados com a escala internacional.  

Cavalcanti (2008) analisa os planos de governo do período Governo das Mudanças e confronta 

seus objetivos com as estratégias para concretizá-los, iluminando a incongruência entre 

incentivo ao agronegócio e o discurso de “desenvolvimento sustentável” presente oficialmente 

desde a administração de Ciro Gomes, o que contradiz qualquer processo de equidade 

socioterritorial. Embora o conceito específico de desenvolvimento sustentável não tenha vindo 

documentado no primeiro governo de Tasso Jereissati (1987-1990), seu plano de governo já 

registrava objetivos cujas ações, para além da discussão da impossibilidade de alcance na sua 

plenitude, passaram longe na prática de “reduzir as desigualdades econômico-sociais, 

eliminando a pobreza absoluta existente no Estado” (CEARÁ, 1987). 

O último dos governadores do período Governo das Mudanças foi o médico Lúcio Alcântara 

(2003 a 2006). Seu plano de governo “Ceará Cidadania – Crescimento com Inclusão Social” 

assemelhava-se com os Planos de Governo do segundo e do terceiro mandato de Tasso Jereissati. 

No seu governo foi encomendado ao Banco Mundial um estudo para redução da pobreza que 

persistia no Ceará. O relatório de abril de 2003 era intitulado “Brasil: estratégias de redução da 

pobreza – O desafio da modernização includente”. O próprio título do relatório denotava a 

grande dificuldade de implementação de equitativas, capazes de endereçar políticas sociais por 

meio de um modelo de desenvolvimento capitalista.   

Relembra-se que o objetivo de redução da pobreza sempre esteve presente nos planos de 
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governos, portanto, o crescimento econômico, quantificado pelo aumento do PIB, não era 

simplesmente a única meta. Havia o componente social no discurso e em documentos oficiais. 

Todo esse ideário convergia com o pensamento dos Bancos de Desenvolvimento. Entretanto, na 

prática, a desigualdade e a pobreza persistiram.  

 

4.3 A CONVERGÊNCIA DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E DO FINANCIAMENTO 

MULTILATERAL NO CEARÁ  

O Ceará foi a primeira unidade da federação brasileira a fazer a Reforma do Estado, passando 

logicamente pela reforma fiscal. A ampla reforma do Governo do Estado possibilitou a liberação 

de uma poupança pública, permitindo a retomada dos investimentos e a atração de parcerias de 

instituições multilaterais internacionais. O início do saneamento das finanças do Governo do 

Estado do Ceará, em 1987, coincidiu com aproximação deste com os Bancos Multilaterais. O 

Governo do Estado do Ceará estava implantando exatamente o que o FMI e o Banco Mundial 

começaram a “propor” em 1989 para gerir a dívida dos governos, inusitadamente de forma mais 

harmônica do que acontecia no restante da América Latina. Era o começo de um relacionamento 

longo e estreito que perdura até hoje.   

A crise fiscal dos governos nacionais latino-americanos decorrente da dívida externa reforçou o 

paradigma de gestão descentralizada do território, emergido na década de 1980. Ao lado do 

discurso de “empoderamento dos governos locais”, o orçamento dos municípios também deveria 

ter autonomia em relação ao do Governo Federal. Contudo, de fato as responsabilidades 

delegadas aos governos locais verificaram-se muitas vezes difíceis de serem executadas seja por 

incapacidade institucional, seja por escassez de recurso dentro da estrutura tributária brasileira. 

Isso gerou uma intensa competição entre eles a fim de criar espaços de oportunidades para 

investidores nacionais e internacionais como alternativa de financiamento para a gestão das 

cidades. Com a diminuição da intervenção do Governo Federal na década de 1990, os governos 

estaduais passaram a conduzir as políticas de desenvolvimento do seu estado, 

desarticuladamente de um projeto nacional, porém, articuladamente às elites econômicas e 

políticas locais.  

O incentivo à descentralização da gestão logicamente foi acompanhado de novos marcos 

jurídicos que deram suporte a sua extensão. Um dos mais importantes, se não o mais 

importante, foi a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2000. Essa lei 

determinou várias medidas de controle fiscal para todos os níveis de governo a fim de dar 

transparência à gestão e evitar que o país entrasse novamente em uma gravíssima crise fiscal. A 
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lei também estabelece sanções para os gestores que não cumprirem as determinações. Tal 

marco aumentou a confiança dos financiadores e investidores internacionais, aprofundando o 

relacionamento com os Bancos Multilaterais.  

No poder por vinte anos, o Governo das Mudanças não poderia reclamar de descontinuidade de 

ações por falta de tempo necessário para a elaboração e execução de grandes planos e obras. 

Desse modo, após um intervalo para recuperação da capacidade financeira do governo, grandes 

obras foram executadas. Com a finalidade de viabilização desses grandes projetos, os Planos de 

Governo das segunda e terceira gestões de Jereissati destacavam a importância de considerar 

variadas fontes de financiamento e estratégias de captação de recursos.  

Amaral Filho (2000) analisa o governo tassista afirmando que uma “estratégia de 

desenvolvimento sustentável não podia prescindir de uma estratégia de financiamento 

sustentável”, o que significava não somente continuar com a prática de austeridade fiscal, como 

também significava que o governo “devia buscar fontes externas de financiamento junto ao 

Governo federal e órgãos multilaterais e estrangeiros” (AMARAL FILHO, 2000, s.p.). Dessa forma, 

antes mesmo do entendimento entre o Governo Federal e o Banco Mundial para a alocação de 

mais investimentos aos governos subnacionais, expresso oficialmente no documento Country 

Partnership de 2008, o Governo do Ceará já era cliente na década de 1990. 

Duas linhas de alavancagem da economia seriam postas em práticas pelo Governo do Estado do 

Ceará, a primeira por meio de financiamento a empresários com o próprio recurso do governo 

intermediado pelo Banco do Estado do Ceará (BEC). A segunda se daria por meio da provisão de 

infraestrutura (condições gerais de produção), para a qual os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento seriam os maiores aliados. 

As Tabelas 6 e 7 a seguir apresentam todos os projetos executados com financiamento 

multilateral ou em execução pelo Governo do Ceará. Alguns projetos mais antigos não foram 

contratos diretamente com os BMDs, sendo realizados via Banco do Nordeste que assinava como 

mutuário e fazia um novo empréstimo para os governos subnacionais. Essa via indireta de 

empréstimos acarretava maior ônus para os governos subnacionais, desse modo, como visto no 

Capítulo 3, no Governo Lula foi negociado com o Banco Mundial (seguido pelo BID) maiores 

linhas de créditos diretos para os governos subnacionais.  

Contudo, é de relevância pontuar que, independentemente de negociações entre Governo Lula 

(2003-2010) e BMDs, desde os anos 1990, o Ceará já revelava crescente ritmo de contração com 

os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento.  No caso do Banco Mundial, o primeiro projeto 

contratado diretamente como Governo do Ceará foi o PROURB no fim de 1994. Em relação ao 
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BID, o PROARES (Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará) foi o primeiro.  A CAF 

debutou no Estado do Ceará com o PROINFTUR, assinado em 2012 - por enquanto única 

experiência com o Governo do Ceará.    

A perenidade do relacionamento entre os Governos e os BMDs é facilmente reconhecida pela 

repetição dos títulos de projetos, com o acréscimo somente de sua sequência. O BID está 

financiando o quarto projeto para implementação e melhoria de rodovias (Ceará IV) e o terceiro 

PROARES já está em vias de ser assinado (PROARES III). Além desses, o Banco Mundial financia 

o Projeto São José III, para o combate à pobreza rural, e dá continuidade aos projetos de 

interiorização do desenvolvimento econômico, enquanto o BID apoia vários projetos para 

desenvolvimento do turismo, conforme será abordado nas próximas páginas.  
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do BID e SAIN/MPOG, situação em janeiro de 2016 
Nota 1: Os nomes dos projetos estão em inglês para facilitar a busca nos websites dos bancos.  
Nota 2: Em 2017, a tabela dos projetos de desenvolvimento com crédito externo foi retirada do website da SAIN   

Tabela 6 - Histórico dos Projetos Financiados pelo BID no Ceará   

PROJETOS BID SITUAÇÃO APROVAÇÃO (banco) EMPRÉSTIMO (US$) 

 
Programa de Infraestrutura Básica e Saneamento do Estado do Ceará  [Sanear III] Em preparação 

 
 1 Support of Social Reforms in Ceara  [PROARES III] Aguardando assinatura  17/12/2014 50.000.000,00 

2 Road Program for Logistic and Integration Ceará IV- Fase II Aguardando assinatura  15/12/2014 200.000.000,00 

3 Road Program for Logistic and Integration Ceará IV Ativo 24/07/2013 400.000.000,00 

4 Regional Urban Development Program  [Cidades do Ceará II] Ativo 07/11/2012 66.500.000,00 

5 Support to the government of Ceara in the preparation of the ICID  Finalizado 14/06/2010 17.000.000,00 

6 National Tourism Development Program - PRODETUR Ceará Ativo  05/05/2010 150.000.000,00 

7 Support for Social Reforms in Ceará [PROARES Fase II] Ativo 11/11/2009 45.000.000,00 

8 Expansion and Strengthening of Specialized Health Services in Ceará Ativo 20/05/2009 77.000.000,00 

9 Ceará State Highway Program - Ceará III Finalizado 29/07/2009 158.620.000,00 

10 Pilot Program of Road Conservation by Results of Ceara [doação] Finalizado 13/04/2009 400.000,00 

11 Pécem Thermoelectric Power Plant Project Finalizado 20/03/2009 147.000.000,00 

12 Fiscal Management Modernization Program Ativo 05/11/2008 41.000.000,00 

13 Support of Social Reforms in Ceara - PROARES II [doação] Finalizado 20/10/2008 560.000,00 

14 Support for the Development of the Productive Sector in Ceará [doação]  Finalizado 16/09/2008 260.000,00 

15 Strategic Environmental Assessment: Cidades do Ceará 2 [doação] Finalizado 13/08/2008 100.000,00 

16 Ceara Sanitation Program Finalizado 26/03/2003 100.000.000,00 

17 Participatory Methodology in Ceara [doação] Finalizado 10/12/1997 20.000,00 

18 Roads Program II [Ceara II] Finalizado 02/07/1997 115.000.000,00 

19 Social Reform Support Program-Ceara [PROARES I] Finalizado 16/10/1996 42.000.000,00 

20 Poverty and Social Sectors of Ceara [doação] Finalizado 10/07/1996 140.000,00 

21 Support Secretaria Trabajo & ac.so,ceara [doação] Finalizado 11/01/1996 150.000,00 

22 Ceara Highways Rehabilitation Program  [Ceara I] Finalizado 20/12/1989 89.700.000,00 

23 Support to Banco do Estado do Ceara s.a. Finalizado 08/12/1981 500.000,00 

TOTAL 1.700.950.000,00 
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Tabela 7 - Histórico dos Projetos Financiados pelo Banco Mundial no Ceará 

PROJETOS BANCO MUNDIAL SITUAÇÃO APROVAÇÃO (banco) EMPRÉSTIMO (US$) 

1 Ceara Rural Sustainable Development and Competitiveness [São José III Fase 2] Em Preparação 

 
 

2 
Strengthening Service Delivery for Growth, Poverty Reduction and  
Enviromental Sustainability  - PforR 

Ativo 
21/11/2013 350.000.000,00 

3 Ceara Rural Sustainable Development and Competitiveness [São José III Fase 1] Ativo 05/04/2012 100.000.000,00 

4 Leveling the Playing Field for Quilombola Communities in Northeastern Brazil Finalizado 07/07/2009 1.900.000,00 

5 Ceara Regional Economic Development [Cidades do Ceara I] Ativo 24/02/2009 46.000.000,00 

6 Additional Financing to the Ceara Integrated Water Resource Management Project Finalizado 18/12/2008 103.000.000,00 

7 BR Ceara Inclusive Growth [SWAp II] Finalizado 30/09/2008 240.000.000,00 

8 Caatinga Conservation and Management - Mata Branca - Bahia e Ceará Finalizado 26/06/2007 10.000.000,00 

9 Additional Financing for the Rural Poverty Reduction Project  Finalizado 06/06/2006 37.500.000,00 

10 Ceara Multi-sector Social Inclusion Development Finalizado 12/07/2005 149.750.000,00 

11 Rural Poverty Reduction Project - Ceara [São José II] Finalizado 26/06/2001 37.500.000,00 

12 Ceara Basic Education Quality Improvement Project Finalizado 20/12/2000 90.000.000,00 

13 Ceara Integrated Water Resources Management Project Finalizado 06/01/2000 136.000.000,00 

14 Ceara Water Pilot Project Finalizado 12/06/1997 9.600.000,00 

15 Rural Poverty Alleviation - Ceara [São José I] Finalizado 29/06/1995 70.000.000,00 

16 Ceara Urban Development & Water Resource Management Project [PROURB] Finalizado 06/09/1994 140.000.000,00 

17 Northeast Rural Development Project  Finalizado 21/10/1986 122.000.000,00 

18 Ceara Rural Development Project - Phase 2 Finalizado 02/12/1980 56.000.000,00 

19 Ceara Rural Development Project Finalizado 13/09/1977 17.000.000,00 

TOTAL 1.716.250.000,00 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Banco Mundial e Secretaria de Assuntos Internacionais SAIN/MPOG, situação em janeiro de 2016 
Nota 1: Os nomes dos projetos estão em inglês para facilitar a busca nos websites dos bancos.  
Nota 2: Em 2017, a tabela dos projetos de desenvolvimento com crédito externo foi retirada do website da SAIN   
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A estratégia econômica do governo tassista leva em consideração a problematização da grande 

desigualdade socioeconômica entre a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e as outras 

regiões do estado. Assim, além do viés de crescimento econômico, a estratégia de Interiorização 

do Desenvolvimento persistia (e persiste ainda) como fundamental nos planos de governo.  

A intenção de levar desenvolvimento para o interior do estado, desconcentrando investimentos 

na RMF já estava expressa desde o primeiro Governo Tasso.  Todavia, esse propósito 

manifestou-se em termos de ação espacial somente a partir de 1995, com a execução de dois 

projetos com financiamento multilateral. O Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de 

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (PROURB), financiado pelo Banco Mundial e o Projeto 

de Desenvolvimento do Turismo – Nordeste (PRODETUR-NE), financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ilumina-se, diante dos fatos, que o planejamento 

territorial do Ceará nasce conjuntamente com relacionamento entre o Governo do Estado do 

Ceará e dos Bancos Multilaterais.  

É importante deixar claro que, por mais que todo investimento econômico possua intrínseca 

relação com o território, o recorte desta tese aborda a discussão em torno de planos (ou 

projetos) de desenvolvimento econômico-territorial, conformado neste trabalho em duas 

estratégias claramente definidas nos planos dos Governos do Estado do Ceará: “Estratégia de 

Desenvolvimento pela Interiorização” e “Estratégia de Desenvolvimento pelo Turismo”. 

Ainda que grande parcela de investimentos para o incremento da atividade turística tenha sido 

aplicada fora dos limites da RMF (podendo ser considerada no “interior”), a “Estratégia de 

Desenvolvimento pela Interiorização” consiste em projetos com objetivo de estimular outros 

tipos de atividades econômicas, que não o turismo, principalmente por não se tratarem de 

territórios com “vocação turística”.  

Os projetos acima desencadearam outros três projetos que serão investigados com minúcia por 

meio da interpretação de entrevistas realizadas com servidores públicos e funcionários dos 

bancos, documentos públicos adquiridos nos sites dos bancos, documentos não-públicos 

disponibilizados pela Unidade Gerenciadora de Projeto (UGP) e literatura. Uma vez que o 

objetivo desta tese não é analisar os impactos de projetos, e sim seu processo de planejamento e 

execução, os três projetos escolhidos, um de cada Banco Multilateral de Desenvolvimento (Banco 

Mundial, BID e CAF), ainda estão em execução, possibilitando, desta forma, o diálogo com a UGP, 

fundamental para a análise. Os três projetos são: Projetos Cidades do Ceará I (Cariri), 

financiamento BIRD/Banco Mundial; Projetos Cidades do Ceará II (Vales do Jaguaribe e 

Acaraú), financiamento BID; e Projeto de Valorização Turística do Litoral Oeste – PROINFTUR, 
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financiamento CAF. Os dois Projetos Cidades do Ceará são decorrentes do PROURB e o 

PROINFTUR são complementos do PRODETUR-NE (Ver figura 6). 

A investigação que se segue é um esforço de trazer à luz a complexidade do relacionamento do 

Governo do Estado do Ceará e dos Bancos Multilaterais, partindo do pressuposto que a 

homogeneização e a personificação de conceitos como Estado e Banco, ainda que facilitem 

pedagogicamente as análises, podem obscurecer a compreensão de complexas relações sociais 

impedindo a revelação de uma emaranhada relação de poder que na maioria das vezes frustra a 

realização dos objetivos de qualquer plano. 

Figura 6 - Diagrama de Projetos com Financiamento Multilateral do Governo do Ceará 

 

Fonte: Elaboração Própria
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4.3.1 A Estratégia do Desenvolvimento pela Interiorização 

 4.3.1.1 O PROURB  

O segundo governo de Tasso Jereissati (1995-98), além de dar continuidade às práticas da sua 

primeira administração como a do ajuste fiscal e da modernização da máquina estatal, 

incorporará ao seu plano de governo -Plano de Desenvolvimento Sustentável - o conceito de 

sustentabilidade, que havia sido abordado no encontro mundial de líderes Eco-92 realizado no 

Rio de Janeiro, em 1992.148 Esse ideário se propunha a quebrar paradigmas de crescimento 

predatório e excludente, e essa realidade deveria ser combatida com o “[...] fortalecimento de 

uma rede equilibrada de cidades, com dinamismo proveniente não apenas de sua área rural 

circunvizinha ou das transferências da Previdência Social, mas sobretudo de atividades 

industriais e serviço interiorizados” (Plano de Desenvolvimento Sustentável, 1994, p. 46 apud 

Cavalcanti, 2008, p.133).  

O ponto de partida, portanto, para essa etapa de propostas seria a interiorização do 

desenvolvimento do Estado através de um planejamento regionalizado. Isso deveria resultar na 

reestruturação do território cearense, a partir da priorização das atividades econômicas 

referentes à indústria, ao agronegócio e ao turismo, estratégias essas presentes desde o início do 

Governo das Mudanças. Desse modo, Cavalcanti (2008) ressalta que as ações para o 

ordenamento do território seriam fundamentais para a promoção do desenvolvimento, 

considerando os diversos espaços regionais estaduais (litoral, serras, sertão), apoiando-se no 

fortalecimento da rede urbana estadual. Dentro desse contexto é gerado o Projeto de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (PROURB), 

responsável pela representação territorial do ideário e interesses de desenvolvimento 

econômico regional dos Governos das Mudanças. 

O PROURB foi o primeiro e maior projeto territorial do Ceará financiado por um banco 

multilateral até hoje. O contrato entre as partes foi assinado em 06 de setembro de 1994149, 

com valor total de 240 milhões de dólares, sendo 140 milhões de dólares financiados pelo 

BIRD/Banco Mundial. Ele foi um marco na política territorial do Estado do Ceará.  Seu objetivo 

                                                             
148 Miyamoto (2000, p.123) traz à luz que a intenção de promover a Eco-92 no Brasil “era desfazer a imagem de 
negligentes que as autoridades brasileiras tinham internacionalmente ao não tratar convenientemente dessas 
questões, omitindo-se perante a destruição da fauna, da flora e das populações florestais, ou contribuindo com o efeito 
estufa ao permitir as queimadas da selva amazônica. Esta era, portanto, uma forma de marcar presença no cenário 
mundial apresentando-se, agora, como um país com justas aspirações a desempenhar papel de relevo.  

149 O PROURB iniciou efetivamente em 19 de março de 1995, segundo relatório final da Engesoft, consultoria 
contratada pelo Governo do Estado do Ceará. 
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era “ser o instrumento viabilizador da estruturação urbana de um conjunto de 50 [sic]150 

municípios cearenses, visando a dar suporte ao desenvolvimento econômico, social e ambiental 

sustentado, melhorando a qualidade de vida da população e tornando as cidades competitivas 

para atrair indústrias, impulsionar a agricultura irrigada e incrementar o turismo”. O projeto foi 

finalizado oficialmente em 31 de dezembro 2003 (Citação do website da antiga Secretariaria de 

Desenvolvimento Local e Regional do Ceará - SDLR). 

Como o projeto já foi finalizado, não foi possível rastrear a data em que a carta-consulta foi 

enviada para a Comissão de Financiamento Externo (COFIEX). Apesar da impossibilidade de 

afirmar com exatidão, a história político-econômica do Ceará dá fortes indícios de que o PROURB 

foi concebido na gestão de Ciro Gomes (1991-1994), uma vez que a primeira administração de 

Tasso Jereissati se ocupou primeiramente em recuperar a capacidade financeira do Estado.  

Inicialmente o projeto englobava dois grandes componentes, o urbano, gerenciado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDU) e o hídrico, gerenciado pela 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH). Após dois anos de início do projeto, em 1997 decidiram 

por desmembrar esses componentes, e o componente hídrico passou a consistir em um projeto 

próprio.   

Em 1999 a SDU fundiu-se com a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) acarretando profundas 

implicações negativas ao PROURB, como a perda de autonomia de suas decisões. O relatório final 

do Banco Mundial avalia que o baixo desempenho do componente institucional deve-se em boa 

parte à extinção do órgão original executor do projeto (COHAB/SDU). Ao passar a ser gerido por 

uma Secretaria de Infraestrutura as ações referentes a obras foram mais bem assessoradas e 

relevadas do que as ações de planejamento urbano.  

O contrato foi assinado no segundo semestre de 1994, logo depois do lançamento do Plano Real, 

quando o R$ 1,00 foi equiparado a US$ 1,00. No ano fiscal151 de 2000, último ano de desembolso 

do Banco Mundial, o dólar estava a R$1,81 (30/06/2000). Ao final de nove anos de 

implementação do PROURB (fim de 2003), o dólar chegou a R$ 2,90. Enquanto o projeto estava 

na fase de desembolso por parte do Banco, a valorização do dólar configurava-se como uma 

situação macroeconômica favorável para o Governo do Estado, pois, dessa forma, mais recurso 

financeiro em moeda brasileira foi gerado em relação à cotação no dia da assinatura do contrato. 

                                                             
150 De acordo com o Implementation Complention Report produzido pelo Banco Mundial em maio de 2004 e de acordo 
como Relatório de Avaliação do PROURB elaborado pela empresa Engesoft contratada pelo Governo do Estado do 
Ceará, sem data, o número correto de municípios contemplados pelo PROURB foi 44.  

151 O ano fiscal dos Bancos Multilaterais inicia em 1º de julho e finaliza em 30 de junho.  
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Entre o fim do período de graça152 (01/09/1999) até o momento em que o empréstimo foi 

quitado no início de setembro de 2009, o dólar variou pouco de R$ 1,92 a R$ 1,88 (segundo o 

Banco Central). Considerando que a inflação (IPCA) entre setembro de 1994 a setembro de 2009 

- período decorrente entre a assinatura do contrato e o término do pagamento do empréstimo - 

foi de quase 300% e de que a taxa de juros de Bancos Multilaterais é quase quatro vezes mais 

baixa que de um Banco Nacional, no caso do PROURB, o empréstimo com o Banco Mundial 

consistiu em ótimo acordo financeiro.  

O componente urbano atingiu diretamente 44 municípios (de 179 municípios cearenses), 

englobando aqueles com população maior que 20 mil habitantes, e municípios menores com 

grande interesse econômico para o Ceará. Tratou inicialmente da elaboração de planos diretores 

para todos os municípios envolvidos e de provimento de habitação para populações carentes em 

área de risco ou não. Devido à valorização do Real ao longo da implantação do PROURB foi 

gerado excedente de recurso financeiro, o qual foi realocado para a execução de algumas obras 

indicadas pelos Planos Diretores elaborados pelo próprio PROURB, chamadas de projetos 

estruturantes. 

Importante contribuição do PROURB aconteceu na parte institucional, principalmente no que se 

refere à conscientização sobre a necessidade de planejamento urbano. Para serem 

contempladas, as prefeituras deveriam ter uma equipe mínima composta por um engenheiro, 

um arquiteto, um assistente social/sociólogo e um administrador/economista. Desse modo, no 

decorrer da década de 1990, um corpo técnico mínimo foi sendo formado dentro das prefeituras 

do interior do Ceará.  

O PROURB, de acordo com a coordenadora Lana Aguiar153, também transformou a atividade 

profissional de arquitetura e urbanismo no Ceará, cuja dedicação à área de planejamento era 

ínfima naquela década, sobretudo porque a gestão pública também não considerava essa 

matéria importante para o desenvolvimento do território. Para corroborar essa afirmação, 

aponta-se que, antes do PROURB, o único município que tinha plano diretor no Estado do Ceará 

era Fortaleza. “Então as empresas que nunca tinham trabalhado com a comunidade, com a 

população... foi quando elas passaram a trabalhar, a conhecer mais de perto os municípios e as 

regiões. Então para as empresas foi de um aprendizado... e para a gente também, que não tinha 

essa parte”.154 

                                                             
152 Grace period – período estabelecido em contrato que o tomador tem para começar a pagar o empréstimo.   

153 Entrevista com a coordenadora do PROURB Lana Aguiar foi realizada em 30 de agosto de 2016. Síntese em 
apêndice.  

154 Idem.  
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Investimentos no componente institucional já eram observados em outros projetos financiados 

pelos BMDs da década de 1990. Esse componente aborda a capacitação dos órgãos públicos 

envolvidos no projeto, que, no caso do PROURB, englobou tanto a capacitação do órgão executor 

SDU, como das prefeituras afetadas. Essas capacitações giraram em torno dos planos diretores e 

da melhoria do sistema de arrecadação de impostos. Além disso, nesse componente também 

entrou a aquisição de equipamentos e mobiliário para a estruturação das prefeituras.  

O PROURB foi desenhado para municípios com capacidade institucional intermediária, o que não 

condizia com a realidade da maioria deles, emperrando outras ações do projeto. Lana Aguiar e 

Teresa Araújo155 acreditam que essa foi uma grande falha, e a única, do PROURB. Somente 

quando o Governo do Estado passou a criar condicionantes para a realização de obras, ação de 

maior interesse das prefeituras, é que os prefeitos passaram a ser esforçar para melhorar sua 

gestão.  

Segundo Aguiar, no início do PROURB, os prefeitos só estavam preocupados em construir casas 

populares, destacando que a reestruturação da prefeitura para aumentar a arrecadação do IPTU 

era um assunto polêmico por ser impopular. A estrutura dos municípios era tão deficitária, que a 

arrecadação do IPTU tinha possibilidades de crescer a partir da simples elaboração da planta 

cartográfica, identificando propriedades e respectivas dimensões.  

Vale salientar que o aumento da arrecadação do IPTU é um indicador muito usado nas 

avaliações econômico-financeiras de projetos financiados pelos Bancos Multilaterais. É 

importante se posicionar sobre a relevância da tributação sobre a terra como forma de controle 

e de captação de recursos pelo Estado capitalista, conquanto, também não se pode deixar de 

criticar a incongruência da aplicação dessa medida a camadas sociais desassistidas, na medida 

em que providências para reprodução social não são executadas.  

Após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, o repasse de recurso para os 

municípios via Fundo de Desenvolvimento Urbano gerido pelo Banco do Estado do Ceará teve de 

ser cancelado, devido a inconsistências nas contas municipais. Tais recursos serviam para as 

licitações que eram feitas pelas próprias prefeituras e não pelo Governo do Estado. Na avalição 

ex-post do PROURB pelo Banco Mundial e pela coordenadora da UGP, a ineficiência desse modelo 

de licitação é criticada. Segundo eles, as prefeituras eram profundamente desestruturadas física 

e intelectualmente. A dificuldade foi enorme, sobretudo por, além de terem de seguir as regras 

brasileiras de licitações, também teriam que estar de acordo com as regras do Banco. Na 

                                                             
155 Teresa Araújo, assim como Lana Aguiar, é arquiteta servidora público e trabalhou no PROURB desde o início. Ela 
participou também da entrevista realizada com Lana.  
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entrevista, levantou-se o caso amador de desagravo de licitação no município de Beberibe, 

glosada pelo Banco Mundial em virtude da mudança de sala pela comissão de licitação durante a 

abertura dos envelopes das propostas.  

Nas contratações de projetos, a Unidade Gerenciamento de Projeto (UGP) do PROURB acreditava 

ser mais fácil seguir as regras do banco por serem mais simples e priorizarem a qualidade do 

serviço e não somente o preço. Já nas contratações de obras, eles eram obrigados a seguir a lei 

federal 8666/93. Embora algumas licitações tenham sido abertas internacionalmente, apenas na 

parte de recursos hídricos houve um único caso de empresa vencedora estrangeira, que acabou 

montando consórcio com outras do Estado do Ceará.  

De acordo com a avaliação ex-post do projeto feita pelos funcionários do Banco Mundial, o 

componente institucional recebeu nota qualitativa “satisfatória” (Implementation Completion  

Report, maio de 2004). Uma consultoria independente do Banco, mas contratada por este, 

avaliou o resultado do mesmo componente como “modesto” (Project Performance Assessment 

Report, junho de 2006). Lana Aguiar advoga que, mesmo com todas as dificuldades decorrentes, 

principalmente, da baixa capacidade institucional das prefeituras, o PROURB foi um instrumento 

que viabilizou a qualificação de todos os envolvidos, não somente das prefeituras, como dos 

arquitetos e urbanistas cearenses e dos servidores do Governo do Estado do Ceará. Ela ainda 

destaca que a abordagem participativa de planos diretores foi iniciada no Estado do Ceará antes 

do Ministério das Cidades assumir essa bandeira. 

O PROURB ganhou prêmio de good practices dado pelo Banco Mundial. Segundo Lana Aguiar, ele 

só não ganhou o de best practice por motivos formais de apresentação do projeto. A citação 

direta seguinte revela a perspectiva positiva da coordenadora do Projeto. 

Eu acho que o PROURB foi um projeto excelente. E acho que hoje em dia 

continua. Porque ele integrava as coisas que os prefeitos queriam. Ele mexia na 

parte de capacitação da prefeitura, ele mexia na parte de planejamento urbano 

da cidade, era uma coisa integrada. Eu tinha que melhorar a estrutura da 

prefeitura para a prefeitura poder planejar e acompanhar o planejamento. Eu 

tinha que melhorar a cidade para ela se desenvolver, receber recurso que 

pudessem se transformar...que tivessem consequências econômicas. Eu 

trabalhava a população. Todos os componentes trabalhavam com a população, 

mas era um processo que nesse tempo não estava se falando ainda no Brasil, de 

participação. 156 

                                                             
156 Entrevista com Lana Aguiar, ex-coordenadora do PROURB, realizada em 30 de agosto de 2016. Síntese da 
entrevista em apêndice. 
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Além de todas as dificuldades relatadas para implementação de um projeto de grande porte 

como o PROURB, somam-se aquelas geradas quando da mudança de gestão municipal. As ações 

já feitas no município no âmbito institucional praticamente são anuladas, com a mudança de 

prefeito. Muitos municípios contemplados não avançaram por conta disso.  

Sobre a relação da UGP com o Banco Mundial, na percepção das entrevistadas, o banco exigiu 

muito para a aprovação de projetos, mas, à medida que os projetos foram sendo executados, a 

relação ficou menos conflituosa. “Olha, terminou que a gente teve uma relação boa com o banco. 

No começo eles vinham assim de cima para baixo. Na medida em que os projetos foram 

prosperando, que eles que viram a gente aqui tinha conhecimento...”157 

Ilumina-se que ao longo da implementação do projeto ocorreu o alinhamento entre as equipes 

do Governo do Estado e do Banco Mundial. A citação acima sugere a ocorrência desse 

alinhamento devido ao aumento do respeito por parte do Banco em relação à UGP, em vez do 

paradigma apontado na literatura decorrente de harmonia baseada no acatamento de ordens do 

financiador. Em outras passagens deste trabalho, fica evidenciado que outros entrevistados 

também concordam com essa perspectiva.  

Entretanto, ainda que o Governo do Estado possa ter preservado sua autonomia na definição de 

ações do PROURB, ao comparar esse projeto com outros semelhantes em outros estados, 

depara-se com a mesma metodologia, os mesmos nomes dados aos métodos, nos dando grandes 

indícios que “cartilha” do Banco Mundial foi absorvida pela UGP, ainda que ela não tenha 

percebido.   

A tese de Browne (2006) traz à luz a relevância do componente institucional, presente em todos 

os projetos do Banco Mundial e do BID, independente do setor de investimento, como 

instrumento para a disseminação das ideias dos bancos multilaterais de desenvolvimento. O 

trabalho traz como estudo de caso o PRODUR (Programa de Administração Municipal e 

Desenvolvimento de Infra-Estrutura Urbana), contratado entre Banco Mundial e Governo do 

Estado da Bahia.  

Percebe-se que o mesmo perfil de negociação entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco 

Mundial para a implementação do PRODUR quando da extrema similaridade com os objetivos e 

ações do PROURB no Ceará. As negociações para a execução do PRODUR na Bahia remontam à 

época do Governo Collor, por iniciativa do Governo da Bahia que procurou o Banco Mundial para 

consultar sobre a possibilidade de financiar projeto semelhante aos que haviam sido 

                                                             
157 Idem.  
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implementados nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O PRODUR foi 

executado entre maio de 1997 e setembro de 2004.  

Diante disso, elucida-se que os bancos foram capazes de plantar várias sementes no processo de 

planejamento territorial não somente no Ceará, como também em outros estados. Antes da 

chegada maciça do financiamento multilateral, já havia uma base conceitual em sintonia entre 

governos e BMDs, contudo a metodologia de planejamento foi toda implantada pelo staff dos 

bancos, influenciada pelos padrões globais processuais criados pelos norte-americanos.     

O componente urbano, ao contrário do componente hídrico, implantou ações mais voltadas ao 

espaço intraurbano, em detrimento de um foco regional. As ações ligadas ao componente hídrico 

foram mais bem-sucedidas no quesito integração regional, demonstrando grande impacto 

positivo na questão da seca no Ceará. Até então, em períodos de estiagem a paisagem de 

Fortaleza ficava repleta de imigrantes que fugiam da seca e acabavam por se aglomerar em 

favelas.  

A necessidade de dar relevância à perspectiva de desenvolvimento regional foi reconhecida 

ainda durante a implementação do PROURB. A publicação oficial ex-post PROURB, destaca: “’O 

programa atingiu indiretamente 64% da população urbana do Ceará [...].  Com o 

desenvolvimento do programa surgiu a necessidade de uma nova abordagem que levasse em 

conta o enfoque de caráter regional integrando visões” (Leitura direta oral da publicação feita 

por Lana Aguiar).  Desse modo, chegando ao final do PROURB, entre o início de 2002 e final de 

2003, foram concluídos Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs) para cinco regiões158 que, 

por sua vez, desenrolaram-se nos Projetos Cidades do Ceará a serem analisados a seguir.  

 

 4.3.1.2 Os Planos de Desenvolvimento Regional (PDR)  

Ao dar continuidade aos planos de governo de Tasso Jereissati, a ênfase da estratégia de 

desconcentrar o desenvolvimento da Região Metropolitana de Fortaleza aconteceu no governo 

de Lúcio Alcântara (2003-2006), quando da criação de uma política explícita de correção e de 

desenvolvimento regional. O principal símbolo dessa política foi a criação da Secretaria de 

Desenvolvimento Local e Regional-SDLR, que colocou em prática a estratégia de fortalecimento 

de centros urbanos e a criação de uma rede estruturada de cidades médias e pequenas no 

interior do estado. Conjugada a essa estratégia de desenvolvimento urbano, acoplou-se outra de 

                                                             
158 As cincos regiões do Ceará contempladas foram: PDR Baixo Jaguaribe, PDR Centro Sul / Vale do Salgado, PDR 
Maciço de Baturité, PDR Vale do Acaraú, PDIR Vale do Coreaú e Ibiapaba.  
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caráter econômico e institucional, visando ao fortalecimento do tecido socioeconômico dentro 

da qual o capital humano, o capital social e as micro e pequenas empresas, especialmente 

organizadas em Arranjos Produtivos Locais-APLs, eram os focos dos programas, projetos e ações 

(AMARAL FILHO, 200?). 

Conforme falado anteriormente, aspecto relevante do Governo das Mudanças foi a importância 

dada ao planejamento, acarretando a elaboração de vários estudos sobre o desenvolvimento do 

Ceará. Os Planos de Desenvolvimento Regional, elaborados dentro do PROURB e finalizados em 

2003, foram frutos de uma consultoria encomendada ao professor israelita Rafael Bar-el, 

especialista em políticas territoriais em áreas desérticas. Essa consultoria resultou em um 

estudo que embasou toda a política de interiorização do desenvolvimento do Estado do Ceará, 

intitulado “Reduzindo a Pobreza através do Desenvolvimento Econômico do Interior do Ceará”, 

2002.  

Bar-el et al (2002) aponta as principais causas da economia estagnada das regiões interioranas 

do Ceará: nível de capital humano demasiadamente baixo; investimentos insuficientes em 

tecnologia; carência de capital; conhecimento e espírito de empresa/competitividade 

insatisfatórios; falta de economias de escala (incluindo um baixo acesso à tecnologia, ao 

financiamento e aos mercados). Nada que qualquer cearense não pudesse concluir. Mas, na onda 

modernizadora da gestão, consultorias internacionais sempre teriam mais respaldo.  

O estudo traz ainda dados sobre a pobreza do Ceará, expondo que a maioria da população 

cearense ainda era dependente do emprego agrícola, acarretando grande disparidade 

socioeconômica entre o interior e a Região Metropolitana de Fortaleza. Revela ainda que os mais 

pobres não são os trabalhadores que moram em fazendas, mas os proprietários de minifúndios, 

os quais são submetidos a maiores dificuldades que os trabalhadores contratados e com menos 

acesso aos serviços públicos. Frente a essas constatações, os pesquisadores de Israel sugeriram 

que o Governo do Ceará absorvesse como prioridade máxima para o combate à pobreza o 

investimento em empregos não-agrícolas no interior do estado.  

As administrações do Estado Ceará, desde então, tem procurado desenvolver projetos que 

utilizem a estratégia de geração de renda emprego no meio rural via setores não agrícolas, como 

por exemplo, o incentivo à atividade de beneficiamento de alimentos. O Governo entende que 

muitas das atividades não agrícolas já existentes no interior são de pequena escala, com 

“tecnologias elementares de processamento e sua produção se destina aos mercados local ou 
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regional, os quais têm limitadas chances de crescimento, de estimulação de empregos ou de 

efeitos multiplicadores da renda” (BAR-EL et al, 2002, s.p.). 159 

Paralelamente a essas estratégias, os polos agrícolas continuam sendo uma política pública forte, 

o que na verdade não contradiz as recomendações de Bar-el et al, visto que os pesquisadores 

não sugerem o abandono do investimento em atividades agrícolas, e sim mais investimento em 

atividades não-agrícolas.  

Finalmente, espera-se que as novas estruturas demográficas e 

econômicas construídas dessa maneira proporcionem as condições adequadas 

para um desenvolvimento eficiente das atividades econômicas na própria área 

rural, incluindo as atividades agrícolas e não-agrícolas (BAR-EL et al, 2002, 

s.p.). 

Amaral Filho acredita que os Planos de Desenvolvimento Regional (PDR), finalizados em 2003, 

trouxeram grande benefício, antes de tudo, por terem possibilitado a mobilização dos atores 

regionais no sentido dos mesmos identificarem as fragilidades e potencialidades locais e 

regionais e traçarem uma visão de futuro a ser seguida. Outro ponto relevante destacado pelo 

autor foi a identificação de projetos que se acreditavam capazes de integrar os municípios e ao 

mesmo tempo dar centralidade a cada região. “O grande desafio nesse campo está no esforço de 

transformar esses Planos de Desenvolvimento em uma agenda real e irreversível para os 

agentes e lideranças regionais assim como para os governos estadual e federal” (AMARAL 

FILHO, 200?). 

Não se sabe ao certo a data de publicação do artigo do professor economista da UFC Amaral 

Filho, mas suas afirmações soam bem otimistas. Esta tese discorda da interpretação de Amaral 

Filho, advogando que a aposta nos Planos de Desenvolvimento Regional incorreu em dois 

grandes erros. O primeiro refere-se à ineficácia da estratégia de alavancagem da economia de 

uma região por meio do incentivo a atividades econômicas qualificadas como “de potencial”, 

pelo vislumbre de oportunidade dentro de uma cadeia produtiva ou por abundância de algum 

recurso natural (a tal vocação), mas que, no entanto, ainda se encontra em estágio muito 

incipiente ou inexistente de desenvolvimento.  

As atividades econômicas capazes de alavancar uma região seriam aquelas que, além de 

dinamizar atividades secundárias da cadeia produtiva, seriam capazes de atrair uma gama de 

outros serviços que uma vida urbana atual demanda, a ponto de realmente fixar a população. 

                                                             
159  Apresentação feito pelo secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pedro Sisnando Leite, do estudo 
Reduzindo a Pobreza Através do Desenvolvimento Econômico, Bar-el et al, 2002, s.p.) 
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Desse modo, do Estado seria demandada basicamente infraestrutura - em léxico marxista, 

condições gerais de produção - obviamente após a elaboração de um bom plano de 

desenvolvimento. No entanto, o que acontece no Ceará, devido ao incipiente setor privado, é a 

tentativa forçada do Estado de estimular um setor econômico para o qual a iniciativa privada 

não despertou e/ou nem vai despertar.  

Como o exemplo da baixa capacidade de dinamização econômica de cidades médias do Ceará, 

retrata-se a hotelaria. Mesmo em cidades de segunda categoria no Estado do Ceará160, como 

Sobral, com 220 mil habitantes, confluindo comerciantes, estudantes, empresários de todo o 

Norte do estado, a qualidade dos hotéis é péssima, ofertando até mesmo quartos sem janelas. Há 

cinco anos, a rede hoteleira Louvre Hotels Group construiu um hotel Tulip Inn com 120 leitos.  

Esses fatos, aliados às constatações sobre a deficiência dos setores endógenos cearenses, 

adiantam que a chegada de concorrentes de fora do estado pode induzir à falência muitos 

proprietários que não possuem recursos financeiros e técnicos para competir.  

A segunda falha do Governo do Estado do Ceará, que perpassa todos os planos de caráter 

regional, refere-se à impossibilidade de desenvolver uma região por meio do envolvimento 

institucional de apenas uma Secretaria de Estado. Por mais que a estratégia da interiorização 

esteja expressa em planos de governo, a dificuldade de coordenação entre os projetos de 

secretarias diferentes é um entrave em todo país, sendo observadas até mesmo ações que se 

anulam inter-secretarias. Desenvolver uma região do Ceará passa por projetos urbanísticos, 

projetos de agricultura, infraestrutura básica, de recursos hídricos, de educação, de estradas, 

cultura, apoio do sistema Sebrae, etc. Enfim, estratégias para lograr planos de governos devem 

ser muito bem alinhavadas, para que todos os órgãos (secretarias, agências, autarquias, 

instituições de pesquisa e de capacitação) sejam capazes de contribuir para aquele objetivo 

comum. 

É interessante reconhecer que com investimento do Governo Federal do Partido dos 

Trabalhares, diversos campi de universidades federais e estaduais vem sendo implantados e 

ampliados fora da Região Metropolitana de Fortaleza. Essa estratégia mostra-se como uma das 

mais eficientes para a descentralização populacional e para o incentivo à formação de uma 

cadeia produtiva ligada tanto aos cursos superiores ofertados, como ligada à dinamização 

generalizada da cidade por meio de melhorias de serviços e de comércios e da oferta de 

                                                             
160 A única cidade considerada de primeira categoria no Ceará é a capital Fortaleza. O estudo organizado por Rafael 
Bar-el em 2002 hierarquizou os municípios do Ceará em quatro categorias, considerando sua população, IDH e outros 
índices, e elaborou um conjunto de recomendações para o desenvolvimento do Estado do Ceara. Essa consultoria de 
Israel foi realizada no âmbito do PROURB, sendo ainda responsável pela definição de qualquer política de 
ordenamento do território cearense empreendida pelo executivo estadual, para um horizonte de até o ano de 2020 
(Ver figura 7). 
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habitação, principalmente para o público jovem solteiro. Para ilustrar, além dos limites da RMF, 

o interior do Ceará conta com quatro campi da Universidade Federal do Ceará – UFC (Campus de 

Sobral, Campus de Quixadá, Campus de Crateús e Campus de Russas), um campus da 

Universidade da Integração Internacional da Lusitania Afro-Brasileira - UNILAB em Redenção, 

cinco campi da Universidade Federal do Cariri – UFCA (Campus Juazeiro do Norte, Campus 

Crato, Campus Barbalha, Campus Icó e Campos Brejo Santo) e a Universidade Estadual do Vale 

do Acaraú – UVA em Sobral.  

A tentativa de desenvolver a economia de um território dentro do modo capitalista não se 

realizaria somente por meio da ação do Estado, o setor privado precisaria também despertar 

para as oportunidades geradas pelas políticas públicas, em ações sinérgicas. Isto posto, ilumina-

se que já nasce fracassada a tentativa de consultores, pagos com dinheiro público, de 

identificação de atividades econômicas capazes de alavancar o desenvolvimento de uma região 

apenas com base em uma “vocação natural”, sem a existência de ao menos uma incipiente e 

endógena dinâmica econômica à procura por melhores condições de apoio ao seu 

desenvolvimento. Não é o setor público que cria e impõe ao setor privado o desenvolvimento de 

um nicho econômico. Diante da forma como os setores público e privado se conectam, é 

necessário o interesse dos particulares em explorar tal ramo, para que a partir de então o 

governo possa investir a fim de minimizar os entraves do setor, provendo infraestrutura 

produtiva e social e crédito financeiro.  

Os PDRs forçaram a identificação de atividades com potencial de alavancagem, o que tornou os 

objetivos impossíveis de serem atingidos. Sobraram ideias fora do lugar. No atual momento 

(2017) esses planos estão sendo revisados, consistindo em uma ação financiada pelo Projeto 

Cidades do Ceará II.   

 

4.3.1.3 Os Projetos Cidades do Ceará I e II 

A transição da última administração do Governo das Mudanças, Lucio Alcântara, para o Governo 

Cid Gomes não foi traumática e dispensou “esforços para demolir o passado. Diferentemente do 

que acontecera no longínquo ano de 1986, não há um embate simbólico mítico entre as ‘forças 

do atraso’ e as ‘da modernidade’”. Tasso Jereissati apoiou informalmente Cid Gomes (PSB), 

mesmo Lúcio Alcântara (PSDB) tendo sido candidato a reeleição.  A aliança verificava-se na 

ausência de qualquer crítica pelo “opositor” Cid Gomes ao Governo das Mudanças (CARVALHO, 

2006, p.30). 
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A candidatura de Cid Gomes representou a oposição e se pretendia de esquerda. Portanto, para 

fortalecer essa imagem, um político do Partido dos Trabalhadores compôs a chapa como vice-

governador, ficando assim: Coligação “Para frente, Ceará” – governador: Cid Gomes (PSB) e vice, 

Francisco Pinheiro (PT); senado: Inácio Arruda (PC do B). Vale salientar também que Cid Gomes 

era o candidato de Lula (CARVALHO, 2006, p.30). 

Isso tudo já prenunciava que não haveria rupturas nos planos de governos. Os dois Governos de 

Cid Gomes (2007-2014), nesta época filiado ao PSB e depois PROS161, dão continuidade à política 

de interiorização do desenvolvimento, apostando no investimento em cidades médias, polos 

regionais (guardadas as devidas proporções cearenses) como uma das estratégias principais da 

política de desenvolvimento do Estado do Ceará.  Desde então a secretaria responsável pelo 

desenvolvimento territorial passou a ser a Secretaria das Cidades, substituindo a Secretaria de 

Desenvolvimento Local e Regional (SDLR). Parece contraditório a mudança de nome da pasta 

para Secretaria das Cidades, sugerindo foco mais urbano, no entanto, essa mudança tem a ver 

com o alinhamento político do Governo do Estado do Ceará com o Governo Federal que criou o 

Ministério das Cidades a partir do primeiro Governo Lula, em 2003.   

O Estudo anteriormente mencionado de Rafael Bar-el e sua equipe “Reduzindo a Pobreza 

através do Desenvolvimento Econômico do Interior do Ceará”, 2002, foi realizado por meio do 

Projeto São José II (2002-2009), também financiado pelo Banco Mundial162. Até hoje esse estudo 

é a fonte teórica base para o desenvolvimento e ordenamento territorial do Ceará.  Conforme o 

documento de apresentação do estudo, o professor já tinha conhecimento do Nordeste brasileiro 

devido a um trabalho feito para o Banco do Nordeste na década de 1970, no âmbito de políticas 

de desenvolvimento regional (BAR-EL et al, 2002). 

Com base nesse estudo, o Governo do Estado identificou e hierarquizou os municípios de acordo 

com sua função econômica e área de influência dentro da rede estatal a fim de posteriormente 

implementar suas políticas. Foram identificados um centro primário (Fortaleza), quatro 

secundários (Juazeiro-Crato-Barbalha, Limoeiro do Norte –Russas – Morada Nova, Sobral, 

Iguatu-Icó e seis centros terciários (Baturité; Quixadá e Quixeramobim; Tianguá e Camocim; e 

                                                             
161 Os irmãos Ferreira Gomes são conhecidos no Ceará pela sua deslealdade partidária.  Cid Gomes já foi filiado aos 
seguintes partidos: PMDB (1983 - 1988); PSDB (1988 - 1996); PPS (1997 - 2005); PSB (2005 - 2013); PROS (2013-
2015); PDT (desde 2015).  

162 O objetivo do Projeto Sao José II era “Apoiar os pequenos produtores e grupos comunitários, através de 
suas associações representativas, criando oportunidades de geração de emprego e renda no meio rural. ” Foram 
financiados pelo BIRD/Banco Mundial primeiramente 37,5 milhões de dólares, e em 2006 foram negociados mais 37,5 
milhões de dólares (website SDLR). 
 http://conteudo.ceara.gov.br/content/aplicacao/sdlr/desenv_local/gerados/des_local_projetosaojose.asp 
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Itapipoca). Os centros secundários, regiões chamadas de “estratégicas” pelos documentos 

oficiais, deveriam se tornar o alvo do Projeto Cidades do Ceará (ver Figura 7). 

Figura 7 - Hierarquia da Rede Urbana do Estado do Ceará 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 
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O Governo do Estado do Ceará põe em prática as recomendações de Bar-el e sua equipe, e no 

final da implementação do PROURB, o Projeto Cidades do Ceará começa a se materializar. O 

Implementation Completion Report (Relatório Final de Implementação) do PROURB elaborado 

pelo Banco Mundial no primeiro semestre de 2004 menciona a intenção do Governo do Estado 

em dar continuidade a algumas recomendações por meio do Projeto Cidades do Ceará e afirmava 

que ele seria financiado com recurso do BIRD.  

Ressalta-se que é prática corrente dos bancos multilaterais alinhavar novos contratos durante a 

execução de projeto. Dessa forma, paralelamente à execução do PROURB, a Carta Consulta do 

Projeto Cidades do Ceará Cariri, chamado nesse trabalho de Projeto Cidades do Ceará I, foi 

elaborada pela SDLR e recebida pela Comissão de Financiamento Externo (COFIEX) do 

Ministério Federal do Planejamento e Gestão (MPOG) em 15 abril de 2004. 

Em conversa com o primeiro coordenador dos Projetos Cidades do Ceará, Alexandre Weber, 

ficou evidente que eles foram esquecidos durante o Governo Lúcio Alcântara. Muito embora o 

envio da carta-consulta do Projeto Cidades do Ceará I para a COFIEX tenha ocorrido em 2004, 

somente quando Cid Gomes assumiu seu primeiro mandato em 2007 é que maior pressão foi 

imprimida para avançar nas negociações do Projeto Cidades do Ceará I e II.  A equipe para a 

preparação (Unidade de Preparação de Projeto – UPP, dentro da terminologia utilizada pelos 

BMDs) do Projeto Cidades do Ceará I foi montada em 2006-2007163, enquanto a do Cidades do 

Ceará II, em 2008. De acordo com as entrevistas, o Governo optou por executar os dois Projetos 

Cidades do Ceará com financiadores diferentes, de forma que pudessem analisar as 

especificidades metodológicas de cada Banco. Dessa maneira, o Projeto Cidades do Ceará I ficou 

a cargo do Banco Mundial e o Projeto Cidades do Ceará II do BID.   

A região do Cariri é a segunda maior em economia e população dentro do Estado do Ceará. Em 

2009 foi normatizada sua região metropolitana englobando nove municípios com cerca de 599 

mil habitantes.  Portanto, priorizar essa região dentro da estratégia de governo de “concentrar 

para desconcentrar” era coerente. Consequentemente, a amarração com o Banco Mundial ao 

final do PROURB para o Projeto Cidades do Ceará I (Cariri Central) considerou esta região como 

alvo, consistindo, assim, uma experiência-piloto a ser replicada nas demais regiões do Estado.  

O contrato do Projeto Cidades do Ceará I foi aprovado pelo Banco Mundial em 24 de fevereiro 

de 2009 e assinado em 22 dezembro de 2009. A carta-consulta foi recebida pela COFIEX em 14 

de abril de 2004. A carta-consulta do Projeto Cidades do Ceará II foi recebida pela COFIEX em 

                                                             
163 Antes da posse do novo governador Cid Gomes em 2007, a equipe de transição do governo já havia sido contratada 
e trabalhava com os Projetos Cidades do Ceará.  
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19 de julho de 2007, porém foi aprovado pelo BID somente em 07 de novembro em 2012 e o 

contrato com o BID foi assinado somente seis anos depois em 06 de setembro de 2013.  Os 

cincos anos corridos entre a carta-consulta e a aprovação do Projeto Cidades do Ceará I pelo 

Banco Mundial decorreu por desinteresse do Governo do Estado. Já os seis anos entre a carta-

consulta e a aprovação do Projeto Cidades do Ceará II pelo BID decorreu, sobretudo, de 

problemas internos do BID que atrasaram as negociações.   

Destaca-se que o período padrão entre a aprovação dos empréstimos pelos bancos e a assinatura 

definitiva do contrato é de 6-12 meses. Na seção 3.2.1 deste trabalho, o complexo trâmite para 

assinatura de um projeto com financiamento multilateral é descrito, evidenciando os diversos 

atores envolvidos. O Governo do Estado do Ceará, por ser cliente cativo dos BMDs é um 

“mutuário modelo”, e já inicia o processo de contração com muitos passos à frente de outros 

governos subnacionais.   

Durante as lentas negociações do Projeto Cidades do Ceará II com o BID, o Governo do Estado 

chegou a procurar outros financiadores. Enquanto isso, a Unidade de Gerenciadora de Projeto- 

UGP, que não era formada por nenhum servidor público, e sim terceirizados, foi mantida por 

todo esse tempo com idas e vindas em ajustes de projeto que não avançavam. Após a assinatura 

do contrato, a equipe triplicou, incorporando um elemento novo nos projetos com financiando 

multilateral, a Supervisora. Assim, além da unidade principal, UGP, identifica-se a existência de 

uma equipe para supervisionar as obras, enquanto a UGP se ocupa em planejar e em gerenciar 

os componentes no geral. Destaca-se que dentro desse grande grupo de, atualmente, cerca de 30 

pessoas, apenas a coordenadora é servidora pública do Governo do Ceará, e ainda sim em 

caráter temporário, o restante são terceirizados.  

A equipe do Projeto Cidades do Ceará I conformou-se de maneira diferente da do Projeto 

Cidades II, tanto por sua equipe ser composta por alguns servidores efetivos, como por não 

contar com a ajuda de uma empresa Supervisora. Essa forma de contrato terceirizada de 

funcionários para atividades-fim de uma Secretaria de Estado constitui uma ilegalidade 

recorrente nos governos. Ilegalidade esta que se conforma de grande risco quando o funcionário 

lida com obras tendo que fazer medições para aprovação de pagamentos de vultosos montantes, 

ficando vulnerável frente a possíveis atos de corrupção. 

Ao analisar os documentos oficiais de concepção dos dois Projetos Cidades do Ceará, eles 

realmente possuem objetivos específicos bem semelhantes, concebido dentro da mesma 

estratégia de “erradicar a pobreza do Ceará através da desconcentração populacional e 

econômica da RMF”, levando desenvolvimento para o interior do estado, diminuindo assim a 

desigualdade socioeconômica inter-regiões.  No entanto, ao longo da sua implementação é 
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interessante observar como os objetivos deixaram de se assemelhar. Percebe-se isso até mesmo 

em documentos oficiais, ao comparar os objetivos expostos na carta-consulta (documento inicial 

do projeto, oferecendo a primeira apreciação pelos BMDs e pelo Governo Federal) – elaborada 

pelo Governo do Estado; no manual operativo do Projeto Cidades I -  elaborado pelo Banco 

Mundial; e no regulamento operacional do Projeto Cidades II - elaborado BID164. 

A carta-consulta de 2007 para o Projeto Cidades do Ceará I reformulada com o Governo Cid 

Gomes indica como objetivos específicos: 

Promover com sustentabilidade o fortalecimento da base econômica 

regional; Promover a estruturação urbano-regional e a oferta de bens e serviços 

urbanos, com o reforço das centralidades dos municípios-pólo; Promover a 

institucionalização e melhoria dos processos de gestão do desenvolvimento 

regional. 

No Manual Operativo 2012 do Projeto Cidades do Ceará I, oito anos depois, tem-se os seguintes 

objetivos: 

Cidades do Ceará I visa – a partir do fomento às regiões econômicas 

potenciais, da integração de políticas públicas, da provisão de serviços urbanos 

e da promoção da participação de agentes e instituições locais, fortalecer 

regiões e cidades com capacidade de absorver o crescimento urbano e, 

simultaneamente, proporcionar o desenvolvimento sócio-econômico [sic].  

O Projeto Cidades do Ceará II mudou bastante seus objetivos. Inicialmente, conforme escrito na 

Carta Consulta de 2007, ele focava em: 

1)Promover com sustentabilidade o fortalecimento da base econômica 

regional; 2)Promover a estruturação urbano-regional e a oferta de bens e 

serviços urbanos, com o reforço das centralidades dos municípios-pólo; 

3)Promover a institucionalização e melhoria dos processos de gestão do 

desenvolvimento regional.   

Implicando na criação de um componente para cada objetivo: componente 1 – infraestrutura; 

componente 2 – fortalecimento do setor econômico; componente 3 – fortalecimento 

institucional. Posteriormente, como consta no Regulamento Operacional de 2015, p.10, o projeto 

transformou-se em: 

                                                             
164 Inúmeros documentos são requisitados pelos dois bancos antes da aprovação do contrato e durante a execução. Os 
documentos se assemelham bastante, como exemplo: Matriz de Resultados, Marco Lógico Manual de Operação, 
Regulamento Operacional, Plano de Aquisições. 
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O Programa de Desenvolvimento Urbano de Polos Regionais do Ceará – 

Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, tem como objetivo principal incrementar a 

capacidade fiscal e institucional dos governos das principais Cidades dos 

Vales do Jaguaribe e do Acaraú, para que possam ampliar sua capacidade de 

investimento em seu desenvolvimento urbano, bem como contribuir para o 

desenvolvimento regional.  

A significativa mudança de objetivo do Projeto Cidades do Ceará II revela a dificuldade de 

encontrar atividades econômicas capazes de dinamizar o interior do estado. Os dois Projetos 

Cidades do Ceará não foram originalmente concebidos para serem simples projetos de 

infraestrutura e habitação, mas sim, projetos que fortaleceriam setores econômicos de destaque 

na região, promovendo investimentos tanto em serviços de capacitação e gestão como em obras 

fundamentais para alavancagem da economia regional, dentro do grande objetivo de redução 

das desigualdades inter-regionais do Ceará. No entanto, com as dificuldades de investimentos 

em setores econômicos o interior do Ceará, os Projetos acabaram por se transformar 

basicamente em projetos de urbanização com pouca articulação para o atingimento do objetivo 

geral.  

A estratégia inicial dos dois Projetos Cidades do Ceará era fortalecer atividades produtivas com 

um nível de desenvolvimento médio ou avançado, as quais, a partir do investimento estatal, 

fossem capazes de desencadear outros processos produtivos suficientes para a autos-

sustentabilidade da região. No entanto, o que parecia ser simples, mostrou-se complexo desde o 

início, principalmente na região do Vale do Acaraú (município-polo Sobral). Já na região do 

Cariri, desde a concepção do projeto, objetiva-se trabalhar com o setor de calçados e turismo 

(ecológico e religioso165), tanto por meio de ações de capacitação profissional, melhoria de 

gestão e planejamento, como em infraestrutura e outras obras civis que pudessem beneficiar 

esses setores. Na região do Vale do Jaguaribe, a fruticultura era o carro-chefe. 

O foco nos chamados Arranjos Produtivos Locais (APL) acabou se perdendo ao longo da 

implementação dos dois projetos, devido à significativa dificuldade jurídica do Estado em 

                                                             
165 Padre Cicero, nascido em Juazeiro do Norte-CE em 1844, (falecido em 1934) foi um sacerdote católico brasileiro, 
carismático, de grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como do Nordeste. A 
história de Padre Cícero é cheia de controvérsias sobre milagres que nunca foram comprovados pela Igreja Católica, 
chegando a ser proibido de exercer suas atividades como padre. Foi aí que passou a se dedicar a política e desfrutar de 
uma enorme notoriedade e de um imenso poder junto ao povo mais simples do sertão. Padre Cícero procurou evitar 
que Juazeiro tivesse o mesmo fim trágico de Canudos e aliou-se ao poder político dos coronéis, posicionando-se ao 
lado da oligarquia de Nogueira Accioli. Embora mantendo a proximidade com o povo, o padre tornou-se, para alguns, 
um "coronel de batinas". Em 1969 foi construída uma estátua de 25 metros de altura para consagrar o imaginário 
coletivo dos fiéis. De acordo com a prefeitura de Juazeiro, ela recebe a visita de cerca de 2,5 milhões de fiéis de Padre 
Cícero por ano, sendo, em média, 500 mil somente na Romaria de Finados, no dia 2 de novembro.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carisma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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intervir diretamente no setor privado, como também devido à carência da região em 

infraestrutura básica, tornando-se prioridade antes de qualquer outro tipo de investimento, 

porém, consequentemente, consumindo grande parte dos recursos financeiros.  

Embora o foco em APLs tenha sido retirado do objetivo dos dois Projetos Cidades do Ceará, na 

região Cariri, algumas obras foram direcionadas às atividades econômicas de turismo e calçados. 

O turismo foi a atividade na qual mais se investiu pela facilidade do Governo em interferir nesse 

setor, consistindo em grande parte em investimentos em infraestrutura, como as ligadas a 

rodovias e à preservação ambiental.  

A fundamental intervenção do Projeto Cidades do Ceará I foi no Geopark, classificado como 

turismo ecológico. O Geopark Araripe é primeiro geoparque reconhecido pela UNESCO nas 

Américas e no hemisfério Sul, conformado por nove unidades de conservação, entendidas como 

geotopes, os quais se apresentam como importantes e fundamentais sítios para o estudo de 

formação e evolução do planeta Terra (HERZOG et al, 2008). 

Figura 8 - Material Publicitário do Geopark Araripe 

 

Fonte: http://geodinossauro.blogspot.com.br/2017/08/geopark-araripe-10-anos.html 
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Diferentemente do Projeto Cidades do Ceará II, o contrato do Projeto Cidades do Ceará I foi 

assinado com sua carteira de projetos já fechada. O recurso para a elaboração dos projetos veio 

de doação do banco japonês JBIC (Japan Bank For International Cooperation), dessa forma, o 

contrato com o Banco Mundial se destinou somente à execução dos projetos já elaborados e 

definidos na carteira. Os projetos foram elaborados ao longo de 2007, e o contrato com o Banco 

Mundial foi assinado em 2009. Como houve grandes mudanças na carteira de projetos oficiada 

em contrato, foi necessária a assinatura de um Acordo de Alteração datado de 29 de junho de 

2015 para que elas fossem legalizadas.   

Como produto do PROURB, alguns Planos de Desenvolvimento Regional (PDR) foram elaborados 

até o fim de 2004, conquanto o da Região do Cariri (região alvo do Projeto Cidades I) não entrou 

nesse pacote. Diante da ausência de PDR para a região, sugestões de projetos vieram de todos os 

lugares, consultores contratados pelos bancos, prefeitos da região, da equipe, do secretário, etc. 

Esse aspecto contribuiu para sutis diferenças no desenvolvimento dos dois Projetos Cidades, 

uma vez que o Projeto Cidades do Ceará II pautou-se primordialmente pelas ações 

recomendadas pelo os PDRs de suas regiões.  

A tentativa de implementar um projeto baseado em ações propostas em um plano anterior 

parecia ser a forma mais lógica e mais eficaz. No entanto, após cerca de três anos de Projeto 

Cidades Cidades do Ceará II, discutindo as ações de maior impacto para a região, procurando 

atividades econômicas “capazes de alavancar a região”, perceberam que os PDRs eram 

praticamente inúteis e deveriam ser revisados, configurando mais um episódio de gastos 

governamentais com produtos mal elaborados, requerendo mais tempo e mais dinheiro para 

consertar o erro.  

Projetos financiados com recursos multilaterais, por serem de longa duração, perpassam várias 

gestões, e a mudança do chefe do órgão executor é a que tem maior probabilidade de acarretar 

mudanças no projeto. O Projeto Cidades do Ceará I iniciou-se em 2009, e em 2011, quando da 

segunda gestão do Governador Cid Gomes, houve mudança de secretário da Cidades. Camilo 

Santana (atual governador do Estado do Ceará desde 2015) assumiu a pasta e adotou uma 

postura diferente do secretário Joaquim Cartaxo em relação ao Projeto Cidades do Ceará. Em vez 

de concentrar recursos nos municípios categorizados como municípios-polo, ele pulverizou os 

recursos em municípios menores. O Projeto Cidades do Ceará II mudou de 13 municípios a para 

21 municípios contemplados, e a estratégia de abordar os Arranjos Produtivos Locais ou 

Fortalecimento ao Setor Privado foi completamente extinta. 

Alguns técnicos criticam a decisão de pulverizar os recursos em mais municípios em vez de focar 

nos municípios-polo, com a justificativa de que obras muitas pequenas poderiam ter sido 
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realizadas pelas próprias prefeituras, liberando o recurso do Projeto Cidades para ações de 

maior impacto. O mesmo acabou ocorrendo no Projeto Cidades II (Vales do Jaguaribe e Acaraú). 

Nos parece que essa pulverização de recursos está muito mais para acordos políticos entre 

secretário de Estado e prefeitos do que uma decisão técnica. Em entrevista com a chefe de 

equipe do BID, perguntou-se sobre essa alteração de projeto, e Patrícia Bakaj respondeu da 

seguinte forma: 

O que a gente fez foi uma incorporação e a gente registrou numa ajuda 

memória o porquê. Eu consultei o departamento legal, e ele disse que eu tinha 

autoridade para... estava no meu nível de autoridade aceitar. Mas a gente tem 

que ter um critério. Isso não é uma caixa de Pandora que toda hora “Ah, eu sou 

amigo do fulano de tal e agora vou financiar”... não é por aí. A gente sabe que o 

mundo real é isso. Mas eu não vou usar um critério político no programa. Nós 

somos técnicos. O trabalho do banco é técnico, nós somos eminentemente 

técnicos. 166 

Uma da principal razão alegada pelos gestores públicos para a contratação com Bancos 

Multilaterais é a baixa probabilidade de cancelamento com a mudança de governador ou 

prefeito, garantindo a continuidade das políticas públicas. Essa afirmação é apenas parcialmente 

verdadeira. Realmente é pouco provável que um cancelamento aconteça por qualquer razão, no 

entanto, o projeto pode ser modificado consideravelmente. Mediante a análise dos três projetos 

abordados na tese, embora o objetivo geral tenha permanecido, provou-se que muitas mudanças 

aconteceram depois que os contratos foram assinados, acarretando a modificação das 

estratégias para atingir os objetivos.   

O Projeto Cidades do Ceará I teve cerca de 70% da carteira de projetos acordada em contrato 

entre o Banco Mundial e o Governo do Estado do Ceará modificada pelo secretário Camilo 

Santana. Essa grande mudança atrasou bastante o cronograma de execução das ações, 

implicando no adiamento do prazo de execução de projeto. Os únicos projetos de grande 

impacto que foram mantidos foram o Aterro Sanitário Regional e a Avenida do Contorno. 

Registra-se ainda que apenas a elaboração do projeto executivo do Aterro foi a ação 

contemplada pelo Projeto Cidades I, pois a execução da obra foi retirada por falta de tempo para 

executá-la. Já a Avenida do Contorno, apenas um dos trechos (de um total de 8) foi projetado e 

executado, pela mesma razão. Frente a isso nota-se que o Projeto Cidades do Ceará Cariri não 

passou de um conjunto de obras comuns que realmente as prefeituras poderiam ter realizado, 

com a exceção de maiores investimentos destinados ao Geopark.  

                                                             
166 Patrícia Bakaj, chefe de equipe do BID do Projeto Cidades do Ceará II em entrevista dia 30 de junho de 2015. 
Síntese da entrevista em apêndice.  
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Assim como a equipe executora do PROURB, a UGP do Projeto Cidades do Ceará I avalia como 

ótimo seu relacionamento com o Banco Mundial, com a construção de uma “relação de parceria”. 

Na fase de execução, relatam que o banco não opinou sobre opções de projetos ou 

investimentos. Afirma a UGP que estando as obras em acordo com as salvaguardas 

socioambientais, não havia possibilidade de elas serem glosadas. Nem mesmo essa grande 

mudança na carteira de projetos solicitada pelo então secretário Camilo Santana teve conflito 

com o banco. “A gente tem uma relação bem parceira com o banco. Quando a gente tinha alguma 

dúvida, seja de licitação de pagamento, de execução, de tudo. Então era muito fácil a 

comunicação de questionar o banco e ter uma resposta. Então foi uma relação muito parceira 

nesse sentido. ” 167 

Durante a preparação de um projeto, a UGP recebe muitas visitas da equipe dos bancos, com o 

objetivo de conhecer a região e suas necessidades e discutir o desenho do projeto. São realizadas 

reuniões no órgão executor e visitas às regiões-alvo, com o propósito de compreender um pouco 

a realidade do local, os aspectos físicos e as potenciais ações que serão propostas. Essas visitas 

são chamadas de missões e, a depender das fases do projeto, são classificadas em missões de 

orientações, identificação, análise e acompanhamento. BID e Banco Mundial trabalham de forma 

bem semelhantes na fase de preparação. Apesar de todo esse processo para o amadurecimento 

do desenho do projeto, o primeiro coordenador do Projeto Cidades I afirma que a 

responsabilidade da escolha das ações pode ser dada ao Governo do Estado com nenhuma 

interferência do Banco Mundial.  

Diferentemente do que ocorreu no PROURB, nos Projetos Cidades do Ceará todas as licitações 

foram executadas pela UGP. Vale ressaltar que mesmo que a capacidade institucional do 

Governo do Estado seja maior a de qualquer prefeitura, ainda assim a UGP do Cidades I 

evidenciou profunda dificuldade para a realização das licitações, fundamentalmente, por 

inexperiência. Conforme relata a equipe, embora as contratações com recursos de bancos 

internacionais sejam isentas das normas estabelecidas pela lei Federal 8666/93, na prática, os 

procedimentos correm buscando atender às normas tanto do governo brasileiro como dos 

bancos, devido ao fato de parte dos trâmites acontecerem dentro da Procuradoria Geral do 

Estado. Portanto, nos seminários sobre aquisições ministrados pelo Banco Mundial 

(provavelmente nos ministrados pelo BID também), não somente a participação de gerentes de 

aquisições da Unidade Gerenciadora do Projeto faz-se mister como também de servidores 

ligados a Procuradorias, Controladorias, Tribunais de Contas. A única licitação internacional 

                                                             
167 Entrevista com Lívia Castro, última coordenadora do UGP do Projeto Cidades 1 em 11 de janeiro de 2017. Resumo 
da entrevista em apêndice. 
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ocorrida pelo Projeto Cidades I referiu-se ao plano de negócios do Georpark, porém nenhuma 

empresa estrangeira concorreu. 

Para os BMDs não é muito difícil proteger sua reputação de fraude ou corrupção, pois a qualquer 

momento o financiador pode glosar uma aquisição e simplesmente escolher não a pagar em caso 

de fortes indícios de descumprimento de suas regras. Consequentemente, tal ação refutada 

passa a ser efetivada com recurso da contrapartida do Tesouro do mutuário. As não objeções do 

banco são cautelosamente justificadas com base estritamente em informações fornecidas em 

documentos pela UGP. Se ao longo do processo novas informações surgirem, o posicionamento 

do banco pode mudar. 

Na fase de execução do projeto, segundo relatos das UGPs de ambos os Projetos Cidades do 

Ceará, nos parece que o Banco Mundial acompanha com maior proximidade as aquisições, 

exercendo maior controle sobre o processo do que o BID. Porém isso não implica que o Banco 

Mundial interfira na escolha do vencedor das licitações, significa que o Banco Mundial exige que 

todas as fases do processo sejam bem justificadas e documentadas, indicando maior 

preocupação com sua reputação. 

Diferentemente do que foi relatado pela equipe do PROURB (finalizado em 2004), as equipes do 

Projeto Cidades do Ceará não mencionaram a baixa capacidade institucional das prefeituras 

como um entrave. Tal constatação sugere avanços nesse critério, podendo ser reconhecido como 

uma das maiores contribuições dos projetos com financiamento multilateral, o fortalecimento 

institucional.  

O fechamento do Projeto Cidades do Ceará I estava previsto para fim de 2014, mas foi adiado por 

dois anos, devido à mudança na carteira de projetos e por dificuldade de realização das ações, 

principalmente pelos trâmites licitatórios. Dessa forma, o encerramento do contrato deu-se 

oficialmente em 30 de novembro de 2016, após quase oito anos de implementação. Na opinião 

de alguns técnicos da UGP, o Projeto Cidades do Ceará I teve um impacto importante para 

alavancar a região e diminuir as disparidades com a RMF. Contudo, visto que o projeto foi 

concluído ano passado (2016), consideram muito cedo para fazer uma avalição mais apurada, 

sobretudo pelo fato de as maiores obras não terem sido finalizadas.  

A circulação do ideário dos BMDs pode ocorrer por diversos caminhos. Além da viagem das 

ideias proporcionada pelos próprios consultores e pela equipe permanente dos Bancos, tanto 

por meio de seminários internacionais, como por meio dos contatos de trabalho com UGPs, os 

próprios mutuários são convidados pelos bancos para trocar ideias quando os projetos se 

identificam. O Ceará é considerado pelo Banco Mundial um exemplo de boas práticas no combate 
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à seca. Desde o PROURB (1994), o Banco é “parceiro” do Governo do Estado do Ceará no 

desenvolvimento de práticas no setor de recurso hídrico, promovendo em conjunto eventos e 

missões com a participação dos servidores cearenses para disseminar sua experiência exitosa, 

tida como exemplo no Brasil. Ironicamente, e infelizmente, em 2016/2017 o Estado do Ceará 

estava com alerta máximo de seca, contabilizando cerca de 70% dos seus municípios sem água, e 

seus açudes operando com 8% de seu reservatório. São indícios, não revelados pelos BMDs, da 

existência de as melhores práticas circuladas pelo mundo, que podem estar carregadas de 

problemas e de críticas negativas (ver Figura 9). 

Figura 9 - Matéria do Jornal O Povo "Ceará vira laboratório do Banco Mundial" 

 

 

Fonte: Jornal O Povo de 4 de maio de 2017. 
Disponível em: https://www.opovo.com.br/jornal/colunas/vertical/2017/08/ceara-vira-laboratorio-do-
banco-mundial.html 

 

Diante das entrevistas e da experiência da autora como ex-integrante de uma UGP, interpreta-se 

que os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento influenciam significativamente a metodologia 

de elaboração dos projetos financiados por eles. Ainda, argumenta-se que os BMDs induzem não 

somente o desenvolvimento dos projetos, como também a própria iniciativa de concepção de um 



 

186 
 

novo projeto, uma vez que desde o PROURB, percebe-se o desencadeamento de vários outros 

projetos de desenvolvimento territorial. No entanto, diante da análise das entrevistas, 

depreende-se que, ao menos no trato com o Governo do Estado do Ceará, os Bancos Multilaterais 

de Desenvolvimento não adotaram, generalizadamente, postura impositiva, nem mesmo na 

década de 1990, quando a vasta literatura relataria o oposto.  Algumas vezes a imperatividade 

sucede-se em casos de conflitos com salvaguardas ou de desacordo com regras de licitações.  

Desta evidência constrói-se o argumento da existência de uma relação sinergética entre o 

Governo do Estado do Ceará e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento desde o início da 

sistematização do planejamento territorial do Ceará em face de uma convergência conceitual 

sobre desenvolvimento. Ao longo de três décadas de relacionamento, a presente pesquisa aponta 

que essa relação não dá indícios de ser abalada.  

 

4.3.2 A Estratégia de Desenvolvimento pelo Turismo  

Foi a partir da década de 1990, que o turismo passou a ser realmente sistematizado como uma 

atividade capaz de gerar riqueza. Antes do primeiro Plano Nacional de Turismo elaborado em 

1992, já existiam no Brasil alguns marcos institucionais ligado ao tema, porém 

descoordenados.168 A Constituição de 1988 foi o marco jurídico determinante para reconhecer a 

atividade turística em nível nacional como uma importante ferramenta para a promoção de 

desenvolvimento ao definir como obrigatoriedade em seu Art.180: “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico”. Ao mesmo tempo, a Carta Magna garantia no Art. 225 que: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Percebe-se que a legislação 

brasileira antecipa o conceito de sustentabilidade abordado na Eco-92, muito embora isso não 

tenha se refletido na prática.  

Era um momento de baixa capacidade financeira de todos os escalões dos Governos Brasileiros, 

no qual a competição entre os as unidades subnacionais se acirraram com a finalidade de captar 

investidores nacionais e internacionais, sendo estimulada não somente pelo contexto de crise, 

mas pelo novo paradigma econômico neoliberal que se consolidava. Com o mote de crise fiscal 

em quase toda a América Latina, o ambiente econômico brasileiro foi marcado por uma grande 

                                                             
168 Foi identificado que o primeiro documento de abrangência nacional referente ao turismo foi lançado em 1977 
“Política Nacional para o Turismo”. 



                                                 CAPÍTULO 4 – O FINANCIAMENTO MULTILATERAL DO DESENVOLVIMENTO NO CEARÁ              
 

 

187 
 

abertura do mercado nacional ao capital internacional. Preconizou-se uma rápida e intensa 

abertura comercial em um modelo de integração e competição não apenas das empresas 

privadas, mas das novas formas de administração pública por meio dos planos estratégicos. 

Tânia Bacelar de Araújo (1997) aponta uma tendência nesse período de aumento na 

heterogeneidade entre as regiões, assim como crescimentos assimétricos onde “aos atores 

globais interessam apenas os espaços competitivos do Brasil. Espaços identificados a partir de 

seus interesses privados e não dos interesses do Brasil”. Por meio da fragmentação do território 

nacional, o Brasil e o Nordeste vão se inserindo no modelo global da economia conforme espaços 

estratégicos definidos pela atuação do mercado com apoio do Estado (ARAÚJO, 1997, p.32). 

O planejamento estratégico surgiu como instrumento para preparar as cidades, as regiões, os 

territórios para esse novo cenário, onde os espaços deveriam se mostrar atraentes para aqueles 

que queriam alocar seu excedente de capital em um circuito de valorização seguro (longe de 

fraudes e com retorno garantido, de preferência rápido.).  Acreditava-se na maximização dos 

lucros que os espaços virgens, principalmente do litoral, pudessem fornecer. A terra passou a 

figurar como a mercadoria (fictícia) mais valiosa169, “criada” em qualquer lugar, consistindo em 

um potencial novo instrumento para lidar com a “Questão Regional”170 (OLIVEIRA, 1994; SILVA; 

FERREIRA, 2008). 

O futuro parece apontar, especialmente quanto ao Nordeste, para o aprofundamento da 

heterogeneidade herdada do passado recente. Mori (1996) discute o tema regional, salientando 

que a Constituição de 1988 veio para consolidar o tratamento da abordagem política sobre a 

desigualdade espacial, reflexo de uma economia desigual, a partir do conceito de regiões, se 

utilizando da estrutura de diferenciação interna do espaço nacional para a própria consolidação 

das diferenças. 

 Ao invés de reveladoras de políticas, as regiões aqui tendem a ser 

institucionalizadas por serem diferentes. E convertidas, dessa forma, na base 

territorial para a formulação e aplicação de políticas específicas. A percepção 

das diferenças historicamente tem conduzido a um empenho de regionalização 

das ações. E, a pretexto de superar as diferenças, perpetuá-las; ao invés de 

                                                             
169 Não se pode deixar de tomar nota que valor e mercadoria são criados pelo trabalho, portanto, a terra nua, na 
linguagem marxiana não poderia se tornar “valiosa”, dotada de valor. No entanto, se considerarmos todo o trabalho 
dispendido na provisão de infraestrutura no entorno desta terra e dentro dela, criando localizações, pode-se afirmar 
que a terra preparada se capitaliza. Como a terra é comprada e vendida no mercado, Karl Polanyi a conceituou de 
mercadoria fictícia.  

170 Desde a época da prosperidade da indústria do café (até cerca de 1930), as desigualdades entre Nordeste e Sudeste 
se acentuaram. Com a implantação da política da industrialização por substituição de importação essa clivagem se 
aprofundou extraordinariamente, despertando intervenções estatais para mitigar o problema. O marco inicial dessas 
políticas se deu com a criação do BNB em 1952 e da SUDENE em 1959. 
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empreender políticas de unificação do espaço, mantê-lo fragmentado pela 

aplicação de intervenções estanques — 'regionais'. O que não deixa de ser, à sua 

maneira, uma política nacional (MORI, 1996, p.152). 

Ocorre que a descentralização das decisões e o paradigma de empoderamento dos governos 

subnacionais ultrapassam o projeto neoliberal, encontrando outras raízes no Brasil. Contudo, 

independente da sua origem, evidencia-se que em vez das localizações serem o objeto de disputa 

do mercado, o oposto ocorre. Os governos subnacionais (as localizações) são quem compete 

para atrair o mercado.  Mori (1996) denuncia: 

[...] os interesses políticos dos municípios conseguem transformar a 

competição pela localização no espaço do mercado — próprio do espaço 

capitalista — no seu oposto. Aqui são as localizações, os municípios (ou 

estados) que competem pela atração das atividades produtivas, em verdadeiros 

leilões de ofertas de incentivos. O resultado econômico disso, no âmbito do país, 

é a eliminação da necessidade de qualquer aprimoramento tecnológico da 

produção; absolutamente desnecessário, e mesmo impraticável, quando através 

do controle local dos incentivos fiscais sempre se pode eliminar, ou romper, o 

espaço homogêneo da competição (MORI, 1996, p.119). 

Diversos são os marcos jurídicos/institucionais que reforçam a descentralização do 

planejamento. A legislação de fomento ao turismo não seria diferente. A Política Nacional de 

Turismo (PNT) de 2010 traz algumas novidades em relação a sua antecessora de 1992 sobre 

essa questão. Nos objetivos da PNT no Art.5º diz : 

VI - promover, descentralizar e regionalizar o turismo, estimulando 

Estados, Distrito Federal e Municípios a planejar, em seus territórios, as 

atividades turísticas de forma sustentável e segura, inclusive entre si, com 

envolvimento e a efetiva participação das comunidades receptoras nos 

benefícios advindos da atividade econômica 

A PNT (2010) também introduz o setor privado como agente importante para do 

desenvolvimento da atividade, sobretudo como complemento ao financiamento, Art.5º: 

XIV - aumentar e diversificar linhas de financiamentos para 

empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento das pequenas e 

microempresas do setor pelos bancos e agências de desenvolvimento oficiais;  

[...] 
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XVI - promover a integração do setor privado como agente 

complementar de financiamento em infra-estrutura e serviços públicos 

necessários ao desenvolvimento turístico; 

O turismo foi incorporado com perfeição dentro dessa nova lógica, forçando a redefinição da 

atividade para se transformar na “ponta de lança” do progresso e do desenvolvimento em escala 

internacional, sobretudo para territórios mais pobres. A retirada de investimentos federais em 

grandes políticas de industrialização, na segunda metade da década de 1980, deixou o Nordeste 

mais fragilizado que nunca.  

Nesse cenário, o Turismo passou gradualmente a ser um dos setores mais importantes tanto na 

atração de novos investimentos como na redinamização da construção civil. Pois como dizem 

silva e Ferreira (2008, p.5) “Especialmente este setor havia sofrido com a falta de uma política 

habitacional e de grandes projetos de obras, o que fez com que parte das empresas atuantes 

tivesse que redirecionar suas ações para a construção de hotéis ou parques turísticos.”  O 

Nordeste e o Ceará ofereciam um vasto menu de espaços a serem cooptados pelo capital a 

preços baixíssimos. 

Com o aumento do protagonismo do setor privado liderando as decisões de alocação de recursos 

públicos e com o estímulo à competitividade entre os governos locais, o setor turístico encontra 

possibilidades de expansão, “não apenas no que diz respeito aos valores globais envolvidos, mas 

na própria significação de sua importância no desenvolvimento regional, abordagem até então 

tangencial ou periférica nos planos e projetos realizados pelo Estado nas décadas passadas” 

(SILVA; FERREIRA, 2008, p.4). 

No Ceará, quando o Plano de Mudanças foi lançado por Tasso Jereissati (1987-1990), o turismo 

passou a ser atividade prioritária, entendido como forma de catalisar o desenvolvimento 

econômico. A principal mudança no tratamento do setor foi a sua sistematização aliada a outras 

atividades, compondo um programa de longo prazo “mudando sua trajetória isolada e 

esporádica, passando a compor a política econômica prioritária do Estado”. Para tanto, ele 

requereu também um financiamento de longo prazo que pudesse levar a cabo todas as ações.  

Como o cenário das décadas de 1980-1990 era de escassez de recursos públicos federais, a saída 

para o Governo do Estado do Ceará foi o financiamento externo com os bancos multilaterais 

(CORIOLANO, 2006, p.64). 

O Plano de Mudanças retomou a tentativa de dinamização do turismo que não logrou com o 

Plano Integrado para o Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará (PIDT) de 1979.  

Coriolano (2006) defende que o PIDT apresentava mais característica de diagnóstico do que um 
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programa de ação, no entanto prestou contribuição para a primeira regionalização turística do 

Ceará.  

O primeiro movimento sistematizado de turismo para o Ceará foi o programa PRODETURIS 

(Programa de Desenvolvimento do Turismo em Zona Prioritária do Litoral do Ceará), lançado 

em 1989, na primeira gestão de Tasso Jereissati. Esse programa fez um zoneamento prioritário 

de investimentos para o turismo no litoral e dividiu a costa cearense em duas partes, tendo 

Fortaleza como eixo, Costa Leste e Costa Oeste, e em quatro regiões turísticas litorâneas.171  Foi o 

início do tratamento da zona de praia como mercadoria, antecipando o padrão locacional da 

atividade turística no Ceará ainda por acontecer na final de 1990, com a implementação do 

Programa de Desenvolvimento Turístico (PRODETUR). 

4.3.2.1 O PRODETUR-NE 

Em nível nacional, ao mesmo tempo em que o Governo de Fernando Collor lançava o Plano 

Nacional de Turismo (1992), já se costurava o Projeto que materializaria esse plano. O Programa 

de Desenvolvimento Turístico - PRODETUR compreendia quatro grandes regiões do Brasil, 

tendo sido a região Nordeste a experiência piloto: PRODETUR-Nordeste.  O recurso para a 

implementação desse projeto veio, em parte, do Tesouro Nacional e, em parte, por 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), coordenados pela SUDENE, 

EMBRATUR e BNB. O contrato foi assinado entre BID e BNB em dezembro de 1994. Dessa forma, 

destaca-se que durante o PRODETUR-NE, os estados federativos não eram os mutuários, embora 

fossem os executores do projeto. 172 

Em todos os planos de governo subsequentes, o turismo permaneceu como atividade eixo das 

políticas. O Plano de Desenvolvimento Sustentável (1995-1998) expressava que o “turismo se 

coloca no mesmo nível de prioridade governamental conferida à indústria convencional”, como 

uma “atividade de forte impacto sobre a base física do Estado, guardando íntima relação com as 

políticas de ordenamento urbano, de recursos hídricos, de transportes e, primordialmente, de 

meio ambiente” (CEARÁ, 1995, p.79 apud CAVALCANTI, 2008). 

Face à crescente relevância da atividade turística como um setor econômico âncora no 

desenvolvimento do Estado do Ceará, foi criada a Secretaria de Turismo em 1995, tomando esse 

                                                             
171 O PRODETURIS (1989) dividiu o litoral cearense em quatro regiões turísticas: RT I - Aquiraz, Fortaleza e Caucaia; 
RT II - Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e Itapipoca;  RT III - Aquiraz, Cascavel, Beberibe, 
Fortim, Aracati e Icapuí; RT IV – Itapipoca, Amontada, Itarema, Acaraú, Cruz, Jijoca de Jericoacora, Camocim, 
Barroquinha e Chaval. 
172 O Prodetur Nordeste também contemplou o Norte do Estado de Minas Gerais, ou seja, o limite do Prodetur 
coincidiu com o limite do Polígono das Secas.  
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Figura 10 - Áreas prioritárias do PRODETUR NE 

órgão a liderança na execução do PRODETUR que se iniciaria especificamente no Ceará em 

1997173. O turismo passou a ser um dos eixos de propulsão da crescente economia regional, 

sendo frequentemente considerado “uma indústria sem chaminé”. Até então, o turismo no Ceará 

era uma atividade econômica de pouca relevância, com ações desarticuladas, visando somente 

trazer turistas para o estado, sem uma preocupação maior em vincular esta atividade à 

macroeconomia estadual (AMARAL, 2008). 

Como se observa na Figura 10, o PRODETUR-Nordeste foi implementado em todo os estados do 

Nordeste basicamente na zona costeira. O segmento “sol e mar” era considerado de “vocação 

turística”. No escopo do programa os investimentos deveriam se focar na ampliação e 

modernização de aeroportos, rodovias, saneamento, energia, equipamentos e serviços, 

preservação de patrimônio histórico, pesquisas, marketing e recursos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNB, 2004 apud AMARAL, 2008 

 

O PRODETUR-NE teve duas fases. No Ceará, oficialmente a primeira fase se conformou entre 

dezembro de 1994 e dezembro de 2005. A segunda foi de setembro de 2002 a meados de 

                                                             
173 Antes da SETUR, as poucas ações públicas ligadas ao turismo ficavam a cargo da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico do Ceará (CODECE). 
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2012174. No PRODETUR-NE I os investimentos concentraram-se em infraestrutura de 

transporte, saneamento e recuperação e proteção ambiental, em municípios da Costa Oeste 

próximos à capital cearense (região turística II). A construção do Aeroporto Internacional Pinto 

Martins em Fortaleza consumiu mais da metade dos recursos. O PRODETUR-NE II avançou até o 

extremo oeste do Estado do Ceará (região turística IV), complementando as ações do 

PRODETUR-NE I com: obras de infraestrutura (construção e recuperação de rodovias, 

saneamento e abastecimento d’água); construção de alguns equipamentos; urbanização de áreas 

turísticas e estímulo ao turismo cultural.  

Brasil (2009) mostra que no início de 2000 a maior concentração de investimentos do Governo 

do Estado do Ceará aconteceria na região turística II, que engloba os seis municípios da costa 

oeste mais próximos de Fortaleza. É interessante destacar do quadro abaixo, que todos os 

projetos elencados estavam sendo financiados com recursos de Bancos Multilaterais. Mais uma 

vez reforça-se a presença dessas instituições no desenvolvimento (Ver Quadro 5). 

Quadro 5- Programas Estaduais voltados para a Região Turística II no ano de 2006 

Programas175 US$ milhões Municípios 

PRODETUR 
NE I 

163,81 Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, 
Paraipaba, Trairi e Itapipoca 

PROURB 8,82 Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca 

PROARES 4,67 Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca 

SANEFOR 1,65 Fortaleza 

METROFOR 25,69 Fortaleza 

CIPP 16,25 São Gonçalo do Amarante 
Fonte: PDITS, Ceará, 2004 apud Brasil, 2009. 

Chama-se atenção para os investimentos públicos em infraestrutura básica e recuperação 

ambiental que o PRODETUR incorporou. Por um lado, isso evidencia o baixo grau de 

desenvolvimento que essas regiões apresentavam. Por outro, revela a obrigatoriamente de ações 

de investimento de cunho prioritariamente social estarem conectadas a uma atividade produtiva 

a fim de serem passíveis de financiamento multilateral. Tratando-se de Bancos, e considerando 

que o Brasil estava tentando ainda ajustar sua macroeconomia, a grande preocupação dessas 

instituições era como os mutuários iriam pagar de volta todo o empréstimo do projeto, 

acrescentando-se, ainda, o serviço da dívida. 

                                                             
174 Como o PRODETUR-NE foi um projeto implementado em vários estados, não existe uma data precisa de finalização. 
No entanto, o Relatório de Término do Prodetur-NE elaborado pelo BID é de 10 de outubro de 2012.  

175 PROURB: Programa de urbanização e recurso hídrico (Banco Mundial); PROARES: Programa de Apoio às Reformas 
Sociais para o Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes do Estado do Ceará (Banco Mundial); SANEFOR: Programa 
de Saneamento Básico de Fortaleza; METROFOR: Trem Metropolitano de Fortaleza (BID); CIPP - Complexo Industrial 
Portuário do Pecém (BNDES, BID). 
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O turismo cai como uma luva para tornar qualquer investimento urbano “produtivo”, ou seja, 

gerador de riqueza. Desse modo, aplicações em infraestrutura básica como provisão de água, 

saneamento, limpeza de recurso hídrico, e similares, poderiam ser validados junto aos 

financiadores se utilizando da razão de “geração de emprego e renda” que o incremento do 

turismo potencialmente traria. Ao mesmo tempo, os investimentos em infraestrutura serviam 

para preparar a base para a alocação de capitais ligados a construção de hotéis, equipamentos de 

lazer e de entretenimento, restaurantes, centros de convenções, etc., inserindo a exploração 

turística da zona costeira na lógica político-econômica global.  

O Estado, em conjunto com os capitalistas, procura reestruturar o urbanismo de “forma criativa” 

a criar valores de troca onde for possível visando tornar rentável o que por sua essência não 

deveria sê-lo. Isto é, tem procurado transformar também os meios de consumo coletivo em 

mercadoria, pois sob a perspectiva dos capitalistas, os meios de consumo coletivo não 

acrescentam nenhum valor àquele criado na produção, ou seja, são considerados despesas sem 

retorno por não permitirem nenhuma redução do tempo de produção, e tampouco uma redução 

do tempo de circulação do capital (LOJKINE, 1981). 176 

É importante salientar que os investimentos públicos federais do PRODETUR no momento em 

que contemplaram simultaneamente todos os estados da região Nordeste, foi criado um 

ambiente competitivo entre eles. Esses investimentos geraram novas localizações e trouxeram 

fortes impactos para a dinamização do mercado imobiliário daquele local, alterando a lógica de 

valorização da terra, culminando na ordenação do espaço paralelo às zonas de praia (BRASIL, 

2009). 

Silva e Ferreira (2008) organizam a análise da produção urbana desencadeada pela atividade 

turística em três momentos.  O primeiro momento refere-se às políticas públicas de 

sistematização dessa atividade. O segundo é definido pelo avanço do capital imobiliário, com 

destaque para abertura do capital estrangeiro, e por fim, no período atual, os pesquisadores 

assumem (ao menos em 2008, ano da publicação) que está havendo uma retomada do controle 

estatal da produção do território e a discussão de planos de desenvolvimento regional. 

Argumentam que esses momentos podem ocorrer de modo articulado, fragmentado ou 

sincrônico, atribuindo às forças sociais dos territórios afetados o grau de impacto que essas 

ações do Estado e do Capital terão.  

O turismo rapidamente se tornou um dos setores mais importantes na atração de novos 

investimentos e no aquecimento da construção civil. Com a venda do litoral cearense e 

                                                             
176 No capítulo 2 faz-se uma melhor abordagem sobre condições gerais de produção e meios de consumo coletivo. 
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nordestino, o mercado imobiliário e a indústria da construção civil têm crescido cada vez mais, 

principalmente por meio da integração entre os atrativos turísticos (lazer, parques aquáticos, 

serviços de gastronomia, etc.) e a produção de imóveis. 

A inauguração do novo Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza, em 1998, foi um 

importante marco no fomento da atividade. Segundo dados da Secretaria de Turismo do Estado 

do Ceará (SETUR), no ano de inauguração, a demanda foi de 1.297.528 turistas; oito anos depois, 

em 2006, esse número alcançou a marca de 2.062.493 de turistas, um incremento de quase um 

milhão de visitantes. Em 2016 esse número aumentou para 3.243.501.  Em 2016, a participação 

do turismo no PIB do Estado do Ceará foi de 11,7% (Ver Figura 11). 

Figura 11 - Voos Internacionais partindo do Aeroporto Internacional de Fortaleza 

 

Fonte: Indicadores Turísticos 2010/2016 da SETUR, fevereiro de 2016, www.setur.ce.gov.br 

 

As ações públicas foram direcionadas para um circuito de valorização de forma segura, com 

baixo custo nas transações e com retorno rápido, o que possibilitou a relação estreita entre 

mercado imobiliário e turismo, constituindo o Nordeste um ambiente bastante propício para 

essa nova frente entre o capital financeiro e o capital imobiliário, principalmente para a 
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demanda europeia. Como Carlos (2006) explica, o espaço se tornou a própria reprodução do 

capital, transmutando os valores de uso coletivo em valores, ou seja, o que antes não era 

rentável para o capital, agora passa a sê-lo.  

A centralização financeira, por sua vez, aponta um outro fenômeno 

importante: o capital financeiro para se realizar, hoje, o faz através do espaço – 

isto é, produzindo o espaço enquanto exigência da acumulação continuada sob 

novas modalidades, articuladas ao plano mundial. [...] Mas o espaço-

mercadoria, tornado “produto imobiliário”, transforma-se numa mercadoria 

substancialmente diferente daquela produzida até então, pois se trata, agora, de 

uma mercadoria voltada essencialmente ao “consumo produtivo”, isto é, 

entendido como lugar da reprodução do capital financeiro em articulação 

estreita com o capital industrial (basicamente o setor de construção civil) 

(CARLOS, 2006, p.82). 

O Relatório Final do PRODETUR I, versão agosto de 2006, finalizava-se enquanto já estava sendo 

implementado o PRODETUR II. Apesar do relatório reconhecer que foi efetivado o objetivo de 

“contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico [sic] da região nordeste por meio de 

investimentos em infra-estrutura básica e serviços públicos em áreas de expansão turística, 

visando gerar novas oportunidades de emprego, aumento na renda per capita e incremento da 

arrecadação fiscal dos estados participantes”, ele aponta imensa dificuldade de implementação 

do programa devido à incapacidade institucional de todos os órgãos envolvidos, BNB, Governos 

Estaduais e Prefeituras, e devido, também, a interferências políticas (BID, 2006, p.3).  

O BID reconhece muitas consequências negativas desencadeadas pelo crescimento do turismo 

em regiões afetadas pelo PRODETUR I, identificando várias causas. As principais foram a 

inexperiência do Governo do Estado e do BNB para a elaboração de estudos de impactos 

ambientais; e a indisposição e incapacidade das prefeituras de executar medidas restritivas para 

construção em áreas com fragilidade ambiental. Frequentemente o que ocorre é a delegação da 

responsabilidade de elaboração de um plano para mitigação dos impactos ambientais e sociais 

de uma obra do Estado para o empreendedor. O documento de Proposta de Empréstimo para o 

Prodetur-NE II dizia: 

First, tourism growth produced environmental problems such as 

uncontrolled settlement of people looking for jobs, private building in 

environmentally sensitive areas, encroachment on rainforests and mangroves, 
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impacts on coastal reefs and other coastal ecosystems, and insufficient collection 

and disposal of solid waste in urban areas. (IDB, 200? , p.4)177. 

 
Segundo outro documento do BID, o Banco do Nordeste estimou que o PRODETUR-NE I havia 

atraído US$ 4 bilhões de investimentos privados em todo o Nordeste e nos três anos seguintes 

atrairia mais US$ 2 bilhões, em construções privadas em áreas contempladas com infraestrutura 

pelo programa (IDB, 200?, p.3). 

É muito importante destacar que os relatórios finais feitos pelos Bancos Multilaterais são 

valiosos retratos de fatores políticos e institucionais ocorridos no âmbito dos governos durante 

aquele período, que não se encontram registrados em nenhum documento público do Estado. 

Por falta de organização ou por verdadeira intenção dos Governos Brasileiros, fatos importantes 

para a compreensão de desvios entre objetivos e execução não são documentados, tornando a 

análise ainda mais complicada.  Isso não significa que não nos façamos prudentes quanto aos 

possíveis vieses da interpretação de cada ator. No entanto o caso aqui expressado não demanda 

grandes elucubrações. Referem-se a marcos claro apontado pelos relatórios, comprováveis em 

outras fontes, mas que, no entanto, tem o mérito de explicitá-los compilados num só documento. 

Por exemplo, o Relatório Final do PRODETUR-NE I produzido pelo BID analisa:  

2.2.2. Fatores que afetaram a execução do projeto (segundo ISDP/PPMR) [...] 

12. Maior rigidez nos critérios de endividamento público. A aprovação da 

Lei de Responsabilidade Fiscal elevou o grau de dificuldades dos submutuários 

para contratar financiamentos no amparo do Programa. 

13. Conflitos entre comunidades, ONGs e Estados quando da 

execução de algumas rodovias, que ensejaram mudança de trajeto e assim 

retardamento na execução. Esses conflitos ocorreram, dentre outras 

razões, porque não havia no Regulamento Operacional exigência explícita 

quanto à divulgação ampla de projetos e a participação das comunidades 

afetadas na fase do seu desenho. 

[...] 

15. Formalização de contratos entre submutuários e BNDES para 

suprir a carência de contrapartida local. [...] 

17. Intensificação da desvalorização cambial no ano pré-eleitoral, 

iniciada em 2001, disponibilizou mais moeda nacional para a realização dos 

projetos, contribuindo para a geração de saldos no Programa. A despeito disso, 

                                                             
177 Tradução livre: “Primeiro, o crescimento do turismo produziu problemas ambientais, como o assentamento 
descontrolado de pessoas que se deslocaram a procura de emprego, construção privada em áreas ambientalmente 
frágeis, invasões florestas tropicais e manguezais, impactos em recifes e outros ecossistemas costeiros e insuficiente 
coleta e disposição de resíduos sólidos em áreas urbanas. 
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os Estados continuavam com dificuldades para apresentar projetos que 

absorvessem o saldo existente. 

18. Períodos eleitorais ensejaram paradas na implementação do 

Programa. 

19. As novas administrações públicas, iniciadas em 2003, em alguns 

casos, proporcionaram significativa rotatividade técnica e gerencial nas 

instâncias de decisão dos órgãos executores estaduais e municipais. 

20. Contingenciamento do Setor Público – as restrições impostas pelo 

Conselho Monetário Nacional aos Bancos Públicos e o elevado índice de 

comprometimento com operações do setor público, ensejaram a necessidade de 

alteração nas normas, excepcionalizando as operações do PRODETUR, as quais 

passaram a depender da garantia formal e solidária da União para serem 

contratadas. 

21. Conflitos entre Estados e empreiteiros, gerando paralisação de obras 

e retardamento nos respectivos cronogramas de execução. 

22. Recursos impetrados em processos licitatórios também contribuíram 

para postergação de algumas das obras/serviços financiados pelo Programa. 

23. Pressão política para a utilização de 100% dos recursos previstos no 

Programa (execução de apenas 7% do valor total do financiamento). 

24. Pressão política para não haver descontinuidade entre o 

PRODETUR/NE I e o PRODETUR/NE II (BID, 2006, p.48-49, grifo nosso). 

 

Os fatores acima elencados são fundamentais para a compreensão de que inúmeros agentes, 

forças políticas, condicionalidades externas e internas interferem na consecução de um projeto 

público.  A inexistência de canais de diálogo com a população durante a concepção do projeto e a 

sua execução foi um problema evidenciado, expresso no relatório como “lição aprendida”, 

concretizando-se posteriormente com a criação de Conselhos de Turismo pelo PRODETUR II. O 

Relatório avalia:  “Deficiente canal de diálogo da gestão do Programa, tanto no BNB quanto nos 

Estados participantes, com a sociedade civil beneficiária do PRODETUR/NE I, o que causou 

reflexos e repercussão negativa para o Programa, além de atrasos na execução de projetos onde 

ocorreram conflitos com comunidades afetadas” (BID, 200?, p.4). (Ver item 13) 

Cabe denotar que grande parte do discurso de participação popular tanto dos BMDs como do 

Governo do Ceará não trata de uma efetiva participação, e sim de, no máximo uma apresentação 

e/ou consulta formal sobre pequenas ações ou de uma validação para maquiar o projeto como 

participativo. As transformações econômicas têm sido imperativas no capitalismo, e não seriam 

consultas às comunidades que poderiam, por exemplo, salvá-las dessa sanha.  
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A promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 é relatada também em documentos 

do PROURB como um ponto de inflexão no processo de financiamento externo. Projetos que 

estavam sendo executados nessa época foram bem afetados, uma vez que as contas dos 

Governos dos Estados e principalmente dos municípios eram amplamente desorganizadas e 

deficitárias. A LRF veio como uma espécie de auditoria trazendo à tona a crítica situação fiscal de 

grande parte dos governos subnacionais. Interessante notar a referência dada ao fato de o 

BNDES ter se prontificado a cobrir essa incapacidade de financiamento dos governos 

subnacionais (Ver item 15).  

Ao analisar um relatório escrito em 2006 que aponta várias deficiências institucionais dos 

órgãos envolvidos num projeto finalizado em 2002 – implementado durante a década de 1990, 

tem-se a definitiva certeza da fundamental influência dos Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento no processo de planejamento do Governo do Estado do Ceará, e 

provavelmente de outros Estados. O relatório apontava até mesmo a necessidade básica de 

contratação de consultoria “suficientemente capacitadas nas metodologias de elaboração de 

projetos recomendados no ROP [Regulamento Operacional do Projeto]. Somente os estados que 

recorreram às consultorias localizadas no Centro-Sul do País conseguiram apresentar, em curto 

prazo, projetos adequadamente elaborados”. Muito provavelmente esses consultores deviam ser 

pessoas que já haviam participado de outros projetos de desenvolvimento junto aos bancos 

(BID, 2006, p.48). 

Resguardados os limites das possibilidades formais e legais que cabem a um financiador, 

atualmente, todas as deficiências apontadas nos antigos relatórios estão superadas dentro da 

estrutura do Governo do Estado do Ceará. Já se vão 20 anos de estreito relacionamento 

aprendendo (e também ensinando) numa relação dialética entre os BMDs e o Governo do Ceará. 

Diante dessa análise ex-post feita pelo BID, o PRODETUR-NE II iniciou sua execução com uma 

série de condicionantes para a recuperação de passivos gerados com as ações do primeiro 

Programa. Abaixo Coriolano (2006) resume as mudanças ocorridas quando da implementação 

da segunda fase do PRODETUR. Verifica-se a obrigatoriedade de criação do Conselho de Turismo 

“primeiro canal formalizado de consulta e diálogo dos Órgãos Executores (BNB e Estados) com a 

sociedade civil beneficiária das ações do PRODETUR/NE I (empresários, associações de 

moradores, comunidades tradicionais e indígenas, organizações Não-Governamentais) ” e da 

elaboração de Planos Diretores para nortear as ações contempladas do Programa. O PRODETUR-

NE II focou bastante no desenvolvimento humano tanto das instituições envolvidas como na 

capacitação de mão-de-obra para os serviços ligados ao turismo (Ver Quadro 6). 
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Quadro 6 - Mudanças Políticas entre PRODETUR-NE I e II 

PLANEJAMENTO  PRODETUR-NE I PRODETUR-NE II OBSERVAÇÕES 

Áreas 
beneficiadas,  
macrorregiões 

Adoção de 
macroestratégias  
políticas apresentadas 
pelos estados 

Elaboração de PDITS para 
mesorregiões turísticas 
atendidas pelo PRODETUR 
I 

Na primeira etapa as áreas foram 
apontadas pelos estados; na segunda 
foram definidas em função de 
consolidar as áreas já trabalhadas 

Fortalecimento 
das 
mesorregiões 

Ainda não existiam os 
polos de turismo 

Fortalecimento dos polos 
de turismo,  
instalação dos conselhos de 
turismo e  
de fóruns agregando áreas 

Os polos são concebidos com visão 
sistêmica  
para integrar regiões, estados e 
municípios 

Foco das ações Nos déficits 
infraestruturais 

No desenvolvimento 
humano 

A oferta ficou incompleta em relação 
à gestão 

Seleção e 
elaboração de 
projetos 

Financiamento dos 
projetos priorizados  
a partir de carências de 
infraestrutura dos 
estados 

Seleção de projetos a partir 
da  
necessidade de contemplar 
as ações do PRODETUR I 

A segunda etapa prioriza projetos 
que deem sustentabilidade às ações 
iniciadas 

Uso e ocupação 
do solo 

Financiamento de planos 
diretores  
(sem obrigatoriedade) 

Obrigatoriedade de os 
municípios  
possuírem seus planos 
diretores. Financia a 
elaboração dos 
documentos 

As ações a serem implementadas 
exigem a existência dos planos 
diretores, que passou a ser pré-
requisito 

Fortalecimento 
institucional, 
gestão e 
capacitação 

Realização de projetos 
sem  
necessariamente atender 
a um requisito específico 

Só realizará projetos de 
infraestrutura  
após realização das ações 
previstas  
voltadas para o 
desenvolvimento 
institucional 

Reforço do fortalecimento 
institucional e da capacitação dos 
órgãos institucionais para 
realizarem seu papel 

Fórum para 
discussão do 
planejamento 
turístico 

Não havia 
obrigatoriedade da 
existência do Conselho de 
Turismo 

O Conselho Turismo tem 
obrigação de discutir e 
validar as ações do PDTIS nenhuma 

Participação da 
sociedade civil, 
ONGs e setor 
privado 

As comunidades só 
tomavam  
conhecimento das ações 
quando estas se 
implantavam 

Prevê a participação da 
sociedade civil em todo o 
processo,  
além de audiências 
públicas para concepção  
de projetos, validação do 
programa em fóruns com o 
terceiro setor 

Contempla pela participação dos 
interessados no processo de 
planejamento turístico 

Validação do 
PDITS 

A macroestratégia 
(plano) apresentada  
pelo Estado era aprovada 
pelo BID e BNB 

O PDITS/Estado deverá ser 
aprovado pelo  
BID e BNB e validado no 
Conselho de Turismo do 
polo. Será analisado por 
uma consultoria externa 
que dará suporte ao BNB. 

Deverão ser resguardadas as 
premissas e consensos do 
PRODETUR II. A sociedade civil 
poderá intervir, caso entenda não 
ser conveniente determinado 
projeto ou ação prevista 

Fonte: Banco do Nordeste S.A. 2003 apud Coriolano, 2006 
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O PRODETUR-NE II aportou no Ceará US$ 87.843 milhões, sendo US$ 60 milhões de 

empréstimos do BID e o resto contrapartida do Governo do Estado. As ações executadas estão 

listadas abaixo (Quadro 7), concentrando-se em infraestrutura viária no litoral Oeste do Ceará 

(Costa do Sol Poente). Vale destacar ainda a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado 

do Turismo Sustentável (PDTIS), produto padrão para todas as unidades federativas que 

receberam recursos do Prodetur, e também a elaboração e a execução do Programa de 

Capacitação. Ambos os produtos demandados pelo BID, após a análise ex-post do Prodetur-NE I.  

(BID, Relatório Final do PRODETUR-NE II, 2012). 

Quadro 7 - Ações executadas pelo PRODETUR-NE II no Ceará 

Elaboração Plano de Gestão Fiscal de Aquiraz 

Elaboração de Plano Diretor Municipal de Itarema 

Elaboração do Estudo Socioeconômico do Patrimônio Histórico de Fortaleza 

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) do Polo 
Costa do Sol 

Elaboração da Base Cartográfica do Polo Costa do Sol 

Diagnóstico e elaboração do Programa de Capacitação do Polo Costa do Sol 

Execução do Programa de Capacitação Profissional do Polo Costa do Sol 

Fortalecimento Institucional da SETUR 

Revitalização do Prédio da EMCETUR - Fortaleza 

Restauração do Teatro Carlos Câmara - Fortaleza 

Restauração do Museu Sacro São José de Ribamar - Aquiraz 

Restauração do Seminário da Prainha - Fortaleza 

Revitalização Urbana da Vila do Pecém 

Urbanização da Orla do Paracuru 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Jericoacoara 

Implantação da Rodovia CE-085 - Trecho Barrento/ Aracatiara 

Implantação da Rodovia CE-085 - Trecho Aracatiara/ Itarema 

Implantação da Rodovia CE-085 - Trecho Jijoca/Parazinho 

Implantação da Rodovia CE-085 - Trecho Parazinho/Granja 

Duplicação da CE-040 - Trecho Aquiraz/Barra-entroncamento CE 453 

Melhoramento e pavimentação da CE 176 - Trecho Amontada/Aracatiara/Icaraí 

Melhoramento e pavimentação da Rodovia CE-311 - Trecho Granja/Viçosa do Ceará 

Melhoramento e pavimentação da Rodovia CE 177- Trecho Itarema/ Almofala 

 

Fonte: BID, 2012 – Relatório de Término de Projeto Prodetur-NE II, disponível em www.iadb.org 
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A importância da atividade turística para o Governo do Ceará se percebe com os inúmeros 

planos desenvolvidos a partir do Governo das Mudanças. Entretanto isso não foi um avanço 

isolado do Ceará, essa estruturação acompanhou a evolução que também acontecia no âmbito 

nacional. A partir da primeira gestão Lula, Planos Nacionais de Turismo foram lançados com a 

mesma frequência dos Planos Plurianuais (PPA), a cada quatro anos, e em 2003 foi criado o 

Ministério do Turismo.  

Por meio de financiamento multilateral contínuo tem sido possível criar um ciclo de “lições 

aprendidas” que são aplicadas nos projetos seguintes, porém dentro de certo limite burocrático 

do banco.  Essas lições são aprendidas com projetos do Brasil inteiro, e como os funcionários dos 

bancos e os consultores estão sempre atuando em projetos diferentes e em cidades diferentes, 

eles literalmente viajam com ideias.  

O mapa a seguir (Figura 12) espacializa as áreas contempladas por projetos de fomento do 

turismo no Ceará. Além do PRODETUR-NE I e II comentados acima, analisaremos no próximo 

item o PROINFTUR, de financiamento da CAF contratado em 2014. Identifica-se ainda no mapa o 

PRODETUR Nacional que é outro projeto financiado pelo BID, lançado nacionalmente em 2015, 

iluminando a continuidade da política de desenvolvimento ao turismo apoiada pelo Governo 

Federal.  

Diferentemente de como ocorreu na promoção do Prodetur-NE (demand-driven) no caso do 

Prodetur-Nacional, suas informações foram disponibilizadas no site do Ministério do Turismo 

facilitando o conhecimento do programa pelos governos subnacionais, estimulando-os a 

contratar diretamente com o BID (offer-driven). De acordo com as entrevistas, a demanda pelo 

PRODETUR Nacional foi tão grande que o Brasil ultrapassou o limite de exposição junto ao BID, 

induzindo a entrada da CAF como “parceira” nessa empreitada.  

Atualmente, na área de desenvolvimento do turismo, o Governo do Estado do Ceará tem, além do 

contrato com a CAF para o PROINFTUR, um contrato com o BID para o PRODETUR Nacional 

Ceará (ou Prodetur Ceará)178. Em 2012 a Prefeitura de Fortaleza (PMF) debutou como mutuaria 

em programas internacionais realizando contrato com a CAF que também financia uma linha do 

Prodetur, voltada para municípios. Em 2016 a PMF fechou outro contrato, dessa vez com o 

Banco Mundial para o “Fortaleza Cidade Sustentável”. Fortaleza começa a inaugurar sua atuação 

como “player” internacional. Parece que a Prefeitura de Fortaleza vai seguir os mesmos passos 

do Governo do Ceará no tocante ao estreito relacionamento com os bancos multilaterais.  

                                                             
178 O Prodetur Nacional Ceará foi assinado em 10 de abril de 2010 entre BID e Governo do Estado do Ceará.  
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Figura 12 - Espacialização dos Projetos com Financiamento Multilateral para o Turismo 
 

 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos documentos oficiais dos projetos 
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4.3.2.2 O PROINFTUR 

Desde fins de 1980, conforme visto, o setor econômico de turismo passou a ser planejado e 

executado de forma contínua pelos novos gestores público que chegaram ao poder em 1987. 

Embora não seja raro que grandes obras públicas sejam interrompidas, seja por falhas de 

projetos, que, consequentemente, incorrem em falta de recurso para sua finalização, seja por 

ilegalidades, no tocante a etapa anterior - a de planejamento de turismo -, a máquina estatal 

nunca parou.   

Todos os governadores que sucederam a Tasso Jereissati acreditavam na “vocação turística” do 

Estado do Ceará e não ousaram ir de encontro aos governos anteriores. Foram vários planos e 

vários projetos financiados com crédito externo e interno, seguindo a lógica de levar 

infraestrutura aos municípios com potencialidade turística, a fim de calçar as bases para a 

exploração capitalista do espaço, principalmente pela produção imobiliária.  

Nesse movimento sem interrupções, após o Prodetur-NE I (lançado em 1994), seguiu-se o 

Prodetur-NE II (lançado em 2002), PRODETUR-Nacional (lançado em 2010) e antes do término 

dos dois últimos, já se negociava o Projeto de Valorização Turística do Litoral Oeste 

(PROINFTUR). A carta-consulta do PROINFTUR foi enviada para Comissão de Financiamento 

Externo (COFIEX) do Governo Federal em 08 de fevereiro de 2010, e o contrato entre o Governo 

do Estado e a CAF foi celebrado em 17 de setembro de 2013, tendo como órgão executor a 

Secretaria de Turismo (SETUR). 

A CAF é um banco pequeno que tradicionalmente foca seus empréstimos no setor privado. 

Paulatinamente, a CAF tem se inserido no ambiente de financiamento multilateral também para 

o setor público. De acordo com entrevistas, devido a sua pouca experiência em contratos com o 

setor público e com um quadro de funcionários bastante reduzido no Brasil179, a Corporação 

dava preferência a projetos de pequeno porte. Quebrando esse paradigma, o PROINFTUR é um 

grande contrato de US$ 160 milhões, dos quais US$ 112 milhões são financiados pelo banco180. O 

investimento foca em 12 municípios da Costa Oeste do Ceará (São Gonçalo do Amarante, 

Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itapipoca, Amontada, Itarema, Acaraú, Cruz, Jijoca de Jericoacora, 

Camocim e Barroquinha), englobando posteriormente Chaval e Granja que não são municípios 

litorâneos (ver Figura 12). 

                                                             
179 Para ser mais específica, o escritório da CAF no Brasil possui 11 funcionários, segundo o coordenador do 
PROINFTUR.  

180 A serem pagos após carência de 4 anos, por até 12 anos, com juros flutuantes da taxa LIBOR e com spread de até 
2,55% a.a., o que em 2013 giraria em torno de 3,25% a.a. 
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Como discutido nas linhas anteriores, o BID já tem desenvolvido desde 1994 junto aos governos 

brasileiros programas de desenvolvimento para o turismo. Apesar da experiência de um Banco 

Multilateral em determinado setor ser considerada pelo mutuário para a escolha do financiador, 

a preferência pela CAF, neste caso, se deu pelo fato de o Governo do Estado do Ceará ter tido 

pressa em executar projetos executivos que já estavam prontos, fruto de uma contratação 

anterior ao PROINFTUR.  

Como a CAF não conta com grande estrutura de pessoal (diferentemente do BID e Banco 

Mundial), a instituição não realiza longos processos de apreciação, aprovação, desenvolvimento 

dos projetos, resultando em aprovações mais rápidas. A CAF não acompanha aquisições e nem 

possui regras próprias para tal, como o BID e o Banco Mundial.  As obrigações burocráticas 

referem-se apenas ao envio dos contratos, relatórios ambientais e relatórios semestrais. A CAF é 

considerada um banco flexível.   

A UGP do Proinftur funciona apenas como gestora de contrato, ela não elabora projetos e nem 

fiscaliza obras. A UGP conta com seis gerentes (quatro gerentes de monitoramento e controle de 

cada componente, um gerente administrativo-financeiro e um gerente de aquisições) e um 

coordenador. Não é de se surpreender que a formação do coordenador é em administração de 

empresas, visto que planejar o território foi sobreposto por gerenciar os recursos financeiros.    

Nenhum projeto de urbanismo e de infraestrutura foi elaborado diretamente pela UGP do 

Proinftur. Diante disso, Luiz Rosa acredita que a UGP do PROINFTUR acabou por não ter autoria 

dos projetos, isto é, trabalha praticamente apenas como gestora de contratos. Ele opina que, caso 

haja outro programa de infraestrutura gerido pela SETUR, deveria haver um escritório de 

projetos com arquitetos específicos para o programa, dentro da UGP e não contratado de forma 

terceirizada. 

Toda essa flexibilidade do modus operandi da CAF fez parecer que o Proinftur não iria requerer 

muitos especialistas na UGP. Mas já logo depois da assinatura do contrato, constatou-se a 

necessidade de firmação de cooperação técnica com outros órgãos do Governo do Estado para 

suprir a carência de técnicos: Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE); Departamento 

de Estradas e Rodagens (DER) e Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)181. 

Somente após a contratação com a CAF e o fechamento do convênio com os intervenientes, foi 

possível o DAE tomar conhecimento e avaliar os tais projetos executivos considerados em 

situação de execução pelo antigo secretário da SETUR, ainda no período de negociação do 

                                                             
181 A CAGECE é uma empresa de capital aberto sob os auspícios da Secretaria das Cidades, e o DAE e o DER são órgãos 
de responsabilidade da SEINFRA.  
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Proinftur. Foram analisados pelos servidores públicos efetivos do DAE os 18 projetos realizados 

pela empresa pernambucana Geossistemas, constatando-se que os projetos estavam 

profundamente mal elaborados, impossíveis de serem executados adequadamente Depois de 

muitas idas e vindas entre a UGP, DAE e Geossistemas na tentativa de tonar os projetos 

exequíveis, foi decidido rescindir o contrato e cancelar todos os projetos. Acordou-se, então, que 

7 novos projetos seriam elaborados pela a equipe do DAE, e os outros seriam elaborados pelas 

prefeituras beneficiadas. O episódio constituiu mais um exemplo de recursos públicos 

desperdiçados devido a más decisões políticas. (Informação verbal)182 

É recorrente na estrutura governamental a contração de empresas de baixa competência que 

entregam projetos tecnicamente irrealizáveis. As licitantes “mergulham” no preço da oferta do 

seu serviço, mas entregam péssimos produtos, principalmente empresas de fora do estado que 

querem economizar com viagens ao local do projeto, por exemplo. Apesar dessa situação ser 

frequente, não há mecanismos jurídicos que permitam a administração pública evitá-la; somente 

no caso de a empresa já ter contratos rescindidos, existe a possibilidade de requerer que ela 

receba penalidade de não contratar com a Administração Públicas por alguns poucos anos.  

Muitas vezes o órgão contratante até sabe do histórico de ineficiência da empresa por outros 

contratos realizados anteriormente, mas há poucos expedientes legais que deem autoridade à 

administração pública para afastar a empresa do processo licitatório.  O relacionamento entre 

uma empresa ganhadora incompetente e o contratante acaba por se tornar extremamente 

desgastante, com infinitas idas e vindas de correção de projetos, até que em alguns casos, o 

órgão contratante toma uma das duas decisões seguintes: 1) se o órgão tiver o mínimo de 

arquitetos e engenheiros na sua equipe, ele resolve parar outras atividades e assumir ele mesmo 

a melhoria do projeto, ou 2) rescinde o contrato e faz outra licitação, resultando em mais gastos 

financeiro e temporal.  

Isso acontece ainda com mais frequência no âmbito de prefeituras pequenas, com baixíssima 

capacidade institucional que contrata engenheiros para elaborarem projetos de desenho urbano 

pelo simples fato de não compreenderem a função de um arquiteto. As prefeituras conseguem 

recursos financeiros com deputados federais, pagam o produto sem a menor habilidade de 

analisá-lo e, de posse desses projetos, passam a fazer pressão política sobre secretários de 

Estado ou Governador a fim de executá-los. Pressão esta que é repassada para os servidores 

públicos em forma de irreais prazos, reforçando a secular ineficácia do ciclo de planejamento e 

execução.  

                                                             
182 Informação fornecida em entrevista formal pelo o coordenador do Proinftur e por conversas informais com 
arquitetos do DAE. 
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Além de barreiras ligadas à ideologia do desenvolvimento e à vontade política (eufemizando a 

reiterada forma de sobreposição de interesses individuais aos coletivos), barreiras legislativas e 

técnicas fazem-se muito presentes para a consecução de qualquer plano/projeto.  

O pagamento por projetos mal elaborados pode ocorrer tanto por incapacidade institucional dos 

governos ou por embuste. No segundo caso, quanto mais mal elaborado, quanto mais mal 

organizado qualquer estrutura de governo, maior é a brecha para fraude e corrupção. A falta de 

transparência e a falta de clareza para os próprios servidores que querem agir com retidão 

proporcionam condutas que podem até serem legais, porém más intencionadas, favorecendo 

empreiteiras em detrimento da administração pública. Como exemplo tem-se a possibilidade, 

dada como certa, de aditivo cronológico e financeiro para obras, em cuja licitação as empresas já 

o enxergam como forma de compensação para ofertas baixas de preço.  

Diante disso, alguns órgãos têm proibido qualquer tipo de aditivo para obra. Porém, medidas 

rígidas não são o melhor caminho para tornar esse ciclo eficiente diante de inúmeros obstáculos. 

Na prática, a impossibilidade de qualquer mudança de um contrato tem desencadeado a 

paralisação de muitas obras, visto que no atual cenário brasileiro é impossível o ciclo de projetos 

e obras ser perfeito. De início já se aponta um problema orçamentário devido às tabelas oficiais 

de insumos da construção civil não fornecerem preços reais de mercado, principalmente para 

revestimentos e estruturas metálicas; por conseguinte, a compra pelo empreiteiro não é factível 

com o preço definido no orçamento, gerando um imbróglio.  

O PROINFTUR já foi assinado com quase toda a carteira de projetos definida, a única mudança 

ocorrida foi a inclusão de alguns trechos rodoviários decorrentes da valorização do dólar ao 

longo do programa. Ainda assim, como foi observado em outros projetos de financiamento 

multilateral, apesar de os objetivos permanecerem os mesmos, muitas alterações dentro do 

programa são possíveis, sobretudo quando o credor é um órgão “flexível” como a CAF. Ao saber 

disso, na entrevista com o coordenador, foi feito um questionamento a ele sobre o possível 

assédio dos prefeitos por novos projetos. Rosa disse que deixa muito claro aos prefeitos que 

existe um limite financeiro, e que qualquer demanda deve ser conversada com o Secretário de 

Turismo. Caso o secretário reflita que a ideia é interessante (por qualquer motivo), ele convoca a 

UGP para tratar do assunto. Rosa garante que sempre há diálogo entre o Secretário de Turismo e 

a UGP.  

Considerada uma boa oportunidade, é frequente a inclusão de obras/ações em um contrato que 

não se encaixam muito no objetivo inicial do programa. No caso do PROINFTUR, ao analisar a 

matriz de ações do programa, verifica-se a elaboração do projeto para a ampliação da pista do 
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Aeroporto de Aracati, município localizado na Costa Leste. Essa ação não tem nada a ver com o 

programa que é destinado para ações na Costa Oeste do Ceará.183  

A Tabela 8 traz a carteira de projeto do PROINFTUR com seus valores oficiais em dezembro de 

2017 agrupados por componentes. Percebe-se que os componentes apresentam-se de modo 

ligeiramente diferentes da estrutura dos outros dois projetos analisados, Projetos Cidades do 

Ceará (BID e Banco Mundial). Outra informação evidenciada na tabela é a usual estratégia do 

Governo do Estado do Ceará de manter a proporção de financiamento externo de 70% do valor 

total.  

  

                                                             
183 O Aeroporto de Aracati é mais uma obra questionável do Governo do Estado. O Aeroporto encontra-se somente a 
100km de Fortaleza. A obra foi entregue em 2012, mas, mesmo depois de 5 anos, a homologação da ANAC para voos 
comerciais ainda não foi dada. Já saíram notícias de jornais que informação que não era de interesse de empresas 
aéreas operar em aeroportos pequenos tão próximos da capital. 
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Tabela 8 - Carteira de Projetos do PROINFTUR (em dólares) 

 COMPONENTES TOTAL ESTADO  CAF 

1 Desenvolvimento Econômico, Formação de Capital 
Social e Fortalecimento Institucional para o Turismo 

9.540.417,74 726.666,43 8.813.751,30 

1.1 Desenvolvimento Econômico, Formação de Capital Social e 
Fortalecimento Institucional para o Turismo 9.540.417,73 726.666,43 8.813.751,30 

2 
Urbanismo, Implantação e Ampliação do Saneamento 
Básico 

50.443.162,26 7.346.969,17 43.096.193,10 

2.1 
Projetos de Melhoria Urbana Local e Restauração de 
Acesso a Áreas de Uso Público 29.755.178,77 4.276.033,21 25.479.145,56 

2.2.1 
Construção e Expansão do Sistema de Água Potável de 
Flecheiras 

19.362.571,23 3.070.935,96 16.291.635,27 2.2.2 
Construção e Expansão do Sistema de Água Potável de 
Taiba 

2.2 Recuperação de Lagoa e Dunas 1.325.412,26 0,00 1.325.412,26 

3 Infraestrutura Turística 90.404.694,00 39.104.638,40 51.300.055,60 
3.1 Aeroporto de Jericoacoara 25.630.670,38 25.630.670,38 0,00 
3.2 TRECHO II - Ampliação Estrada CE-085/ Trecho Fortaleza-

Paracuru - 12,5km (Refinaria Pecém)  10.712.586,00 10.712.586,00 0,00 
3.3.1 TRECHO I - Ampliação Estrada CE-085/ Trecho 

Entroncamento CE-090 (Caucaia) -  
Ponte sobre o Rio Cauípe - 21,86km  16.095.683,19 500.000,00 15.595.683,19 

3.3.2 TRECHO III - Variante da refinaria até entroncamento CE-
341 (Paracuru) - 27,34km  14.584.557,59 0,00 14.584.557,59 

3.3.3 TRECHO IV - CE-182 - 29km 18.006.972,22 2.261.382,02 15.745.590,20 
3.3.4 Trecho Barroquinha/Bitupitá - 27,72km 3.695.408,45 0,00 3.695.408,45 
3.3.5 Acesso à praia de Arpoeiras - 2,79km 813.508,55 0,00 813.508,55 
3.6.1 Trecho Paracu/Trairi - 38km - duplicação (projeto) 368.127,76 0,00 368.127,76 
3.6.2 Projeto de Ampliação da pista de pouso do Aeroporto de 

Aracati 497.178,86 0,00 497.178,86 

4 Gestão do Programa 8.290.000,00 273.000,00 8.017.000,00 

4.1 Apoia à Supervisão do Programa 7.560.000,00 273.000,00 7.287.000,00 

4.2 Auditoria Externa 200.000,00 0,00 200.000,00 

     

4.3 Estudos Ambientais 200.000,00 0,00 200.000,00 

4.4 
Apoio à Unidade de Conservação da APA do Estuário do 
Rio Mundaú 330.000,00 0,00 330.000,00 

5 Comissão de Financiamento e Custos de Avalição 1.321.726,00 548.726,00 773.000,00 

5.1 Gasto de Avaliação 45.000,00 0,00 45.000,00 

5.2 Comissão de Financiamento  728.000,00 0,00 728.000,00 

5.3 Imprevistos 548.726,00 548.726,00 0,00 

VALOR DO PROGRAMA 160.000.000,00 48.000.000,00 112.000.000,00 

PERCENTUAL 100% 30% 70% 

Fonte: UGP do Proinftur   
Nota: situação dezembro de 2017 
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O PROINFTUR estava programado para terminar em setembro de 2017, mas em virtude da 

questão da reelaboração dos projetos em 2015-2016, foi solicitado adiamento de prazo. Assim, o 

programa findará em setembro de 2020. Outra justificativa para tal adiamento foi a demora na 

definição sobre as ações do Componente 1 – Fortalecimento Institucional do Turismo, ainda por 

serem executadas. Conforme entrevista com o coordenador do projeto, a elaboração do Termo 

de Referência (TR) para contratação de uma consultoria para assistir este componente foi o 

maior desafio da UGP. Somente em janeiro de 2016 a concorrência internacional foi lançada para 

a contratação dessa consultoria (Ver Quadro 8). 

Quadro 8 - Atividades a serem desenvolvidas pelo Componente 1 pela consultoria 

Análise do Perfil da Oferta e da Demanda da Atividade Turística. 

Estudo de Demanda Atual e Potencial 

Estudo da Oferta Turística e Infraestruturas Básicas 

Estudo de Compatibilização entre Oferta e Demanda e Análise de Concorrência 

Consolidação dos Estudos de Análise do Perfil da Atividade Turística 

Diagnóstico institucional e Plano de Ação de Capacitação 

Diagnóstico Institucional 

Plano de Ação de Capacitação 

Fortalecimento das Instâncias Governamentais e Incentivo à Formação da Atividade Turística 

Construção do Modelo de Governança Municipal das Atividades Turísticas e Planejamento 

Estratégico para o Turismo 

Apoio a Implantação de um Observatório do Turismo e Formação de Banco de Dados 

Estudos Bases para a criação de Futuras Zonas de Processamento de Exportação de 
Serviços Turísticos 

Estudos de Viabilidade para Certificação Internacional de Praias – Programa Bandeira Azul 

Diagnóstico, Zoneamento Ambiental, Mapeamento Eólico-Sedimentar, Projeto Executivo e 
Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de Recuperação Ambiental e Paisagística da Duna do Pôr do Sol 
de Jericoacoara 

Plano de Dinamização do Turismo Regional. 

Capacitação e Qualificação Profissional para o Turismo 

Capacitação e Qualificação dos Profissionais e gestores de Turismo. 

Implantação das Ações de Transformação Produtivas Relacionadas à Geração de Emprego 
e Renda com Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais – (APLs) 

Plano de Sensibilização e de Conscientização para bem receber o Turista 

Criação do Programa de Certificação e Selo de Qualidade Turística no Município 

Projeção de Cenários a Partir da Implementação do Programa 

Definição de linha de base e premissas 

Construção dos Cenários 

Fonte: Anexo A do Edital de Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria para a implantação das 
Ações de Desenvolvimento Econômico, Formação de Capital Social e Fortalecimento Institucional para o 
Turismo. Disponível no DOE-CE de 14 de janeiro de 2016. 

 



 

210 
 

Conforme entrevistas, o banco exige apenas relatórios semestrais, estudos ambientais, licenças 

ambientais e cópias de contrato. Talvez a maior preocupação da CAF seja com a execução de 

obras, no sentido de não haver ilegalidades. Isso pode ser evidenciado com a exigência do banco 

para a contratação de uma supervisora de obras cuja função de acompanhar de perto as obras 

do programa. Segundo o coordenador do PROINFTUR, a supervisora “sãos os olhos da CAF”. 

Quando acontecem as missões, com frequência semestral (no início do programa a frequência é 

maior), a CAF se reporta à supervisora para saber mais detalhes das obras, requerendo 

diretamente a ela informações.  A empresa vencedora do contrato de supervisão é a holandesa 

Arcadis.184 Uma vez vencida a licitação internacional185, a empresa vencedora busca montar a 

equipe com engenheiros, arquitetos e outros profissionais necessários, preferencialmente com 

pessoas que já moram na própria cidade do contrato. A equipe técnica da Arcadis trabalha, 

quando não está em campo, dentro da sala da UGP, na SETUR. O mesmo acontece com o contrato 

do BID para o projeto Cidades do Ceará II.  

Observa-se que a supervisora é um novo elemento no arranjo institucional dos projetos com 

financiamento multilateral. Ao ser reconhecido que não há engenheiros e arquitetos suficientes 

no Governo do Estado do Ceará (muito provavelmente de forma similar a qualquer governo 

brasileiro) para acompanhar obras com a frequência adequada, o contrato com os bancos 

multilaterais viabiliza de forma legal a terceirização desse serviço. O que passa a acontecer, a 

partir de então, é que os engenheiros e arquitetos terceirizados tornam-se auxiliares dos 

servidores públicos, reportando a eles o diário de obras. Os fiscais servidores visitam as obras 

com pouca frequência apenas para atestar o que seus “auxiliares” relataram e então, assinam as 

medições (autorizam os pagamentos).   

O PROINFTUR não é um projeto com obras icônicas. Os gastos com obras referem-se a pequenas 

urbanizações nas praias, duplicação da rodovia CE 085, ampliação da rede de abastecimento de 

água de três praias e ampliação de rede de esgoto e a construção do Aeroporto de Jericoacoara, 

que foi a obra mais celebrada entre os envolvidos.186  

                                                             
184 A Arcadis comprou várias empresas brasileiras e já atuou em vários grandes projetos no Brasil, inclusive no Ceará. 
Ela iniciou o contrato com o Proinftur como Arcadis/Logus (empresa brasileira adquirida pela Arcadis), 
posteriormente voltando a utilizar seu nome original Arcadis (Informação verbal dada por Luiz Rosa). 

185 Em contratos com a CAF, a licitação deve ser internacional para serviços e obras acima de 2 milhões de dólares. 

186 Sobre obra do Aeroporto de Jericoacora: a pista foi executada por meio um consórcio entre as empresas SBS e 
Conterne; para o terminal,  deu-se um consórcio entre a Poly e a AMP. A contrapartida do Governo Estado do Ceará 
deu-se via empréstimo da linha Proinvest do Banco do Brasil. Interessante perceber a presença do Banco do Brasil na 
provisão de financiamento para o setor público.  
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Está sendo vislumbrado para Jericoacoara, a praia mais famosa do Ceará, o seu fortalecimento 

como um segundo polo turístico do Estado. O novo secretário, Arialdo Pinho187, apostou nessa 

estratégia e partiu logo para a construção de um novo aeroporto que já está operando com dois 

voos por semana vindos de São Paulo. Negociações para voos entre Fortaleza e o Jericoacoara já 

estão em curso.  

Até então, para um turista de fora do Ceará chegar à Vila de Jericoacoara, que se localiza dentro 

de um Parque Nacional criado em 2002188, havia duas opções: 1) tomar um transfer em um carro 

com tração em quatro rodas direto do Aeroporto Internacional de Fortaleza chegando à praia em 

5 horas; ou 2) tomar um ônibus comum na Avenida Beira Mar ou na rodoviária até o sede do 

município de Jijoca e de lá tomar uma jardineira (um pequeno caminhão com tração em quatro 

rodas) para passar pelas dunas do parque e chegar até a Vila, totalizando 7 horas de percurso.  A 

grande maioria dos turistas de fora do Ceará que já chegam à Fortaleza com a finalidade de 

conhecer Jericoacoara usa a primeira opção, sem ao menos se hospedar na capital.  

Segundo o Proinftur, baseado nas pesquisas realizadas pela SETUR, o usual é um turista se 

disponibilizar a conhecer outras localidades via terrestre até cerca 100 km do aeroporto no qual 

ele pousou. Diante disso, o Governo do Estado acredita que a construção de um novo aeroporto 

na metade da Costa Oeste do Ceará será capaz de dinamizar o turismo dos municípios perto de 

Jericoacoara, porém, distantes de Fortaleza.  

Quando questionado se o novo aeroporto não iria massificar o turismo de uma região frágil 

como um Parque Nacional, o coordenador apresentou um plano para o controle do fluxo de 

turistas.  Atualmente carros particulares tracionados podem chegar até a Vila de Jericoacoara, 

mas não podem circular dentro dela. Eles devem ser deixados em um estacionamento criado 

para tal. A proposta é proibir a chegada de carros particulares até a Vila, obrigando-os a 

estacionarem em dois locais que serão criados fora do Parque. Nesses estacionamentos, será 

possível pegar um transfer credenciado para passar pelas dunas e chegar à Vila. O controle 

também se daria pela definição de um limite máximo de turistas, que estaria condicionado à 

compra de um voucher para sua estadia.  

                                                             
187 Arialdo Pinho foi o primeiro dono do maior parque aquático da América Latina (Acqua Park) e complexo de praia 
(Beach Park), localizado no município vizinho à Fortaleza, Aquiraz. Sobre o emaranhado das relações de políticos e 
com o empreendimento do Beach Park, ver reportagem da Folha de 2002. 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1010199914.htm 

188 Sobre o Parque Nacional de Jericoacoara, de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 
(ICMBIO) ver: http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/190-parque-nacional-de-
jericoacoara.html 
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Antes do PROINFTUR ser finalizado, a SETUR já está negociando outro projeto com a CAF para a 

promoção de turismo, estratégia que ficou de fora do programa atual. O novo projeto contará 

com a parceria da Secretaria de Cultura do Estado. Esse é mais um caso de amarração para um 

novo contrato com o mesmo BMD, enquanto um projeto semelhante ainda está em execução. 

Acredita o coordenador Luiz Rosa que os objetivos do programa estão sendo atendidos. “Até 

porque se não atendesse eu nem estaria trabalhando nele. Isso é uma questão pessoal minha”, 

afirma ele. Por mais que os impactos do programa favoreçam os detentores de grandes riquezas, 

ele acredita que a população local foi a maior beneficiada. Ele explica:  

Por exemplo: a duplicação da CE 085 isso aí a gente nem precisa nem 

falar. Traz segurança, valoriza as terras, valoriza. Mas traz segurança, não tem 

mais engarrafamento maluco dos carnavais, diminui o tempo de viagem dos 

turistas e dos locais. Povo cearense também. Facilita o escoamento da 

produção. 

Ao final do PRODETUR NE-I, houve muitas críticas por parte do BID, resultando na exigência de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo Integrado e Sustentável (PDTIS) para 

guiar as ações do PRODETUR NE-II. Na entrevista, ao ser indagado se os PDTIS haviam sido 

utilizados na concepção do PROINFTUR, Rosa disse que, apesar de não ter participado da 

concepção do projeto, tem certeza que eles não foram utilizados para nada. Ele diz: “Sabe para o 

quê servem esses planos na prática? Para serem colocados na gaveta. Ninguém lê. Não adianta 

dizer que lê, porque não lê. As pessoas que estão envolvidas nesses programas... gestão de longo 

prazo hoje são quatro anos. Se eu for falar para um gestor de PDTIS, ele não sabe nem o que é.” 

Castro (2016) desenvolve uma análise socioespacial sobre as transformações recentes sofridas 

nos territórios da Costa Oeste cearense, não somente pelos avanços do capital imobiliário 

turístico, como também pelos efeitos decorrentes da construção do Complexo Industrial 

Portuário do Pecém (CIPP), no município de São Gonçalo, pertencente à RMF.  Revela-se, porém, 

que toda essa ocupação se dá, no geral, de forma legal. Os órgãos do meio ambiente municipal e 

estadual compactuam com o golpe à proteção do meio ambiente natural, colocando isso como 

secundário à motivação sem parcimônia de “geração de emprego e renda”. 

Em 2014, houve alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) do município de Jijoca, onde 

se localiza a praia de Jericoacoara. No município encontra-se uma lagoa de água salina que sofre 

influência direta da variação da maré, a Lagoa do Paraíso. A reportagem abaixo do Jornal O Povo 

sugere que a alteração da LUOS deu-se por uma articulação entre o prefeito de Jijoca e a Câmara 

Municipal, ampliando sobremaneira a zona urbana, englobando até mesmo a lagoa, 
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possibilitando, consequentemente, construções em seu entorno com baixos índices de proteção 

ao ecossistema. Essa medida contraria as leis federais que regem o Parque Nacional de 

Jericoacoara, o que suscitou ações do Ministério Público Federal. (Ver Figura 13), 189 

 
Figura 13 - Matéria do Jornal O Povo sobre Ampliação da Zona Urbana de Jijoca 

 
Fonte: Jornal O Povo de 23 de fevereiro de 2014 190 
 

O superintendente da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), no dia 22 de novembro 

de 2017, foi afastado e alguns servidores públicos (comissionados e efetivos) foram presos sob a 

acusação de esquema de propina até mesmo para projetos que estavam em conformidade com a 

legislação. A reportagem do Jornal O Povo de 23 de novembro de 2017 diz: 

Como em um “balcão de negócios”. Era assim que atuava o grupo que 

articulava compra e venda de pareceres no âmbito da Superintendência 

                                                             
189 Em conversa informal, servidores da SEMACE informam à autora que as terras envolvendo a Lagoa do Paraíso 
eram do prefeito de Jijoca, entretanto, não foi possível ter acesso a documentos oficiais para essa comprovação.   

190 Link para reportagem:  
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/02/22/noticiasjornalcotidiano,3210907/ampliacao-de-
zona-urbana-em-jericoacoara-gera-polemica.shtml 
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Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace). A análise é do titular da 6ª 

Promotoria de Justiça Criminal, Ricardo Santana. Ontem, em entrevista à Rádio 

O POVO/CBN, ele detalhou como o esquema funcionava. [...]191 

Os exemplos acima são apenas poucos de vários processos jurídicos relacionados ao crime ao 

meio ambiente. Não é a primeira vez que a SEMACE aparece nas mídias conectada a algo do 

gênero, e nem a primeira vez que um superintendente é preso. Outra operação ainda maior da 

Polícia Federal, “Marambaia”, envolveu IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis), SEMACE e SEMAM (antiga Secretaria do Meio Ambiente de 

Fortaleza), com a condenação de todos os chefes de pasta e outros oito envolvidos.192   Infere-se 

que mercantilizar a paisagem natural é um dos negócios mais rentáveis para quem investe em 

países com baixa industrialização, e vale tudo para capturar as terras mais virgens de todas.  

Ainda que o Estado afirme que os artesãos, o pequeno comércio e a população local foram 

beneficiados pelo Proinftur, é inegável que o maior beneficiário de todo o investimento público 

realizado em áreas potencialmente turísticas é o capital imobiliário e todos os agentes 

envolvidos na forma incorporação, que vem crescendo no Ceará. 193  

A praia da Lagoinha, localizada a 110 km de Fortaleza, alvo do Proinftur receberá um novíssimo 

empreendimento da rede internacional Hard Rock Café. Segundo a reportagem do Jornal O Povo 

“Hard Rock Café constrói hotel na praia da Lagoinha” de 26 de dezembro de 2017, o recurso 

inicial para o hotel veio de um fundo brasileiro, mas a gestão será do Hard Rock Café, pois a 

“ideia é garantir um padrão global”. Vale ressaltar que até fim de dezembro de 2017, a obra 

estava embargada por desacordo com a legislação ambiental. Segundo um servidor da SEMACE, 

o impasse foi gerado pelo fato de o empreendimento barrar o fluxo natural de deslocamento das 

dunas. A Figura 14 mostra o estágio a que obra chegou a avançar mesmo com irregularidades. 

Obviamente, essa questão foi resolvida, e as dunas que sigam outro fluxo.  

  

                                                             
191 Link para acesso: https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/11/organizacao-criminosa-estava-a-frente-
da-semace-diz-promotor.html 

192 Ver matéria do Jornal O Povo: 
https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2014/12/03/noticiasjornalcotidiano,3357067/operacao-
marambaia-11-condenados-por-crime-ambiental.shtml 

193 Para discussão sobre as novas estratégias de centralização do capital imobiliário na produção do espaço, ver tese 
de Maria Beatriz Rufino, 2012 “Incorporação da metrópole: centralização do capital no imobiliário e nova produção do 
espaço em Fortaleza”. 
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Figura 14 - Hard Rock Café na Praia da Lagoinha – Ceará  

 

Fonte: autora em 05 de janeiro de 2018 – foto tirada do mirante 
 
Figura 15 - Mirante da Praia da Lagoinha - Ceará, inaugurado em 2017 pelo PROINFTUR 

 

Fonte: autora em 05 de janeiro de 2018  
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As figuras 16 e 17 mostram a evolução da ocupação da praia de Jericoacoara - Ceará. Em 10 anos, 

a ocupação duplicou. O turismo de massa é o empreendido pelas políticas públicas do Ceará, 

ainda que o declarado seja o contrário - turismo “sustentável”. A base dos pacotes de 

investimento públicos ocupa-se em melhorar a infraestrutura de transporte a fim de 

incrementar o número de turistas nas novas localizações criadas, desconsiderando a fragilidade 

do ecossistema e as comunidades tradicionais afetadas. O que antes eram paisagens rústicas, 

peculiares, com possibilidade de se vivenciar experiências em comunidades tradicionais para os 

turistas do Sudeste, do Sul e do exterior, a cada ano se tornam paisagens mais urbanizadas, 

carregadas dos mesmos problemas de que cidades maiores sofrem, como drogas, turismo sexual, 

violência.  

Ao se refletir sobre o conteúdo da conversa com o coordenador do Proinftur, pode-se até pensar 

que, atualmente, dentro da SETUR, o objetivo de incrementar o turismo no Ceará conta com 

ações bem coordenadas e que consideram a preservação do seu maior lastro, a paisagem 

natural. Entretanto, quando se amplia análise, há muitas outras ações que vão de encontro a essa 

reflexão, revelando todas as contradições que são próprias de qualquer atividade econômica 

capitalista. E quanto mais ampliada a reprodução do capital, maiores são suas contradições.  

Nesse processo de turistificação, observa-se que uma vez saturados, novos espaços 

“paradisíacos” são procurados por turistas que se identificam com a dinâmica mais local, 

usufruindo desse espaço até o momento de um novo estímulo do poder público para incremento 

ao turismo chegar. A partir desse momento, a dinâmica pela procura de novos espaços segue 

avante. Assim, Estado e Capital trabalham juntos na transformação de valores de uso em valores 

de troca, num ininterrupto movimento de construção/destruição, valorização/desvalorização.  

Numa crítica dentro do modo capitalista de produção, interpreta-se como falho o 

comportamento do Estado frente à condução das políticas de desenvolvimento. Estimulado pelo 

incremento da atividade turística, melhorias em infraestrutura básica foram levadas a muitos 

municípios litorâneos, mas no tocante à preservação do patrimônio material e imaterial, 

contradições capitalistas prevalecem. Ao mesmo tempo em que têm sido criados produtos 

turísticos (mercadorias) que pudessem despertar interesse de turistas, o próprio avanço do 

capital se encarrega de destruí-los. Inúmeros são os casos de disputas judiciais entre, de um lado 

Governo do Estado do Ceará e Prefeituras, do outro, Ministérios Públicos Estadual e Federal 

tendo como objeto o desrespeito às leis federais de preservação ambiental.  
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Figura 16 - Imagem de Satélite da Vila de Jericoacoara em 2004 

 

 

Fonte: Google Earth 
 
Figura 17 - Imagem de Satélite da Vila de Jericoacoara em 2017 

 

Fonte: Google Earth 
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SÍNTESE E OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 4 

A análise dos três projetos de desenvolvimento do Governo do Estado do Ceará implementados 

com financiamento multilateral: Projeto Cidades do Ceará I - financiado pelo Banco Mundial; 

Projeto Cidades do Ceará II - financiado pelo BID; Programa de Valorização Turística do 

Litoral Oeste (PROINFTUR) - financiado pela CAF constituíram evidências empíricas para a 

compreensão de como o planejamento territorial do Ceará está imbricado com a atuação dos 

Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. 

Não por coincidência, o início da concretização do planejamento territorial do Ceará deu-se por 

meio do Projeto de Desenvolvimento Urbano e de Recursos Hídricos (PROURB), implementado 

entre 1994-2004, com recursos do Banco Mundial. A negociação para este projeto ocorreu 

durante gestão de Tasso Jereissati (1990-1993), no período “Governo das Mudanças”.  O 

Governo das Mudanças, desde o início (1987-2006), já se mostrou alinhado às práticas 

gerenciais e econômicas que seriam impostas pelo FMI e Banco Mundial, compiladas no 

chamado Consenso de Washington. Este ambiente favoreceu o estreitamente de laços entre o 

Governo e os BMDs, criando uma relação sinérgica.   

A investigação sobre o processo de negociação, elaboração e implementação desses três 

projetos, que ainda estavam ativos durante a elaboração desta tese, revelou a presença de 

diferentes tipos de relações sociais, que, por sua vez, desencadearam vários modos de 

microfísica do poder (VIOTTI 2013) dentro do aparelho estatal e de toda a rede que se 

desenvolve em torno de um financiamento multilateral.  Essa revelação corrobora o que foi dito 

no Capítulo 2 sobre a heterogeneidade de indivíduos pensantes dentro de instituições-categoria.  

O Capítulo 4, articulado com o Capítulo 3, mostrou que o Estado do Ceará ainda possui 

características desenvolvimentistas, o que não o limitou para a realizações de práticas peculiares 

ao regime neoliberal (e vice-versa), como a abertura para a penetração das finanças, reforçando 

o protagonismo do grande capital privado e internacionalizado. Como foi dito, embora o regime 

neoliberal não se apresente da mesma forma em todos os Estados nacionais, eles podem guardar 

práticas semelhantes que os unem através do fio condutor do capital financeiro 

internacionalizado e desregulamentado. No Capítulo 2 foram discutidas diversas estratégias 

atualmente praticadas pelos Estados e apoiadas pelos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento 

para o alargamento das possibilidades de acumulação capitalista; algumas delas foram 

identificadas nos projetos investigados nesta tese. 
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Os dois Projetos Cidades do Ceará apresentaram algumas diferenças em relação ao PROINFTUR, 

sobretudo por fazerem parte de estratégias de desenvolvimento distintas do Governo do Ceará – 

Estratégia de Desenvolvimento via Interiorização e Estratégia de Desenvolvimento via Turismo. 

O PROINFTUR, sendo um projeto de desenvolvimento para o setor turístico, mediante as 

inúmeras possibilidades de expansão do capital inerentes à atividade (discutidas 

anteriormente), permite demonstrar com mais clareza mecanismos do regime neoliberal para a 

abertura de novos caminhos de processos contemporâneos de acumulação. Porém, cabe 

salientar que não necessariamente todos os mecanismos, instrumentos ou estratégias utilizadas 

nos três projetos são novos ou peculiares ao neoliberalismo.   

Em termos gerais, Turismo é o único setor econômico que ainda consegue colocar infraestrutura 

física básica (como saneamento, água e energia) em alto nível de prioridade junto às decisões 

políticas. Se esses meios de consumo coletivo não forem entendidos como condições gerais de 

produção, eles são claramente deixados em segundo plano.  

Ao se analisar as ações de desenvolvimento do turismo, interpretando seus resultados apenas de 

forma quantitativa por meio de indicadores como geração de empregos e a “aumento de renda 

total estadual”, a conclusão será que essas ações estão sendo executadas de certa forma 

coordenadas, sustentado por um fluxo perene de financiamento multilateral. Porém ao adentrar 

na análise de como esse modelo de desenvolvimento está sendo implementado, verifica-se que o 

aumento desses indicadores citados sobrepõe a qualquer custo ambiental e social.    

A partir de experiências concretas, reveladas em relatórios finais de projetos e nas entrevistas, 

denota-se que os BMDs, desde a década de 1990, têm evitado, ao máximo, propostas que 

envolvam remoção de famílias. Por um lado, essa constatação gera a imagem de instituições 

muito conscienciosas socialmente, mas por outro, essa atitude reflete seu modo limitado de 

perceber o espaço, uma vez que limitam seus efeitos a certas demarcações geográficas, como se 

o espaço não fosse contínuo. Nesse sentido, o Governo finge que está desempenhando bem seu 

papel de provedor de condições gerais de produção e de meios de consumo coletivo, e os BMDs 

aceitam isso, contanto que fiquem de fora de conflitos ambientais e sociais, pelos quais foram 

perseguidos veemente na década de 1970, pois sua reputação é seu maior ativo. O resultado em 

termos de projetos de desenvolvimento são projetos cosméticos, entendidos apenas como de 

cunho apenas paliativo, maquiagem. 

Objetivos e estratégias dos planos governamentais e de projetos com financiamento multilateral 

são incompatíveis, seja por não defenderem o interesse da população frente aos interesses de 

um pequeno grupo poderoso econômico e politicamente -  limitando até os servidores públicos 

mais bem intencionados a desenvolverem projetos anódinos - seja pela ineficácia dos envolvidos 
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na elaboração de um projeto de desenvolvimento (servidores públicos e contratados) resultando 

em problemas na execução. Remete-se aqui a um problema bem mais elementar do que o tipo de 

planejamento/projeto que está sendo financiado. Em outras palavras, não se refere aqui 

somente às escolhas feitas pelo Estado, e sim à ineficiência da execução das próprias escolhas 

feitas. 

Essa demonstração pode parecer uma contradição frente a todo o sucesso divulgado sobre o 

Governo das Mudanças. De fato, houve uma evolução positiva na gestão, porém os maiores 

avanços são verificados no âmbito fiscal (controle macroeconômico). A questão do planejamento 

territorial e de sua execução ainda requer melhorias para chegar a um nível de eficiência capaz 

de vencer problemas elementares.  

No entanto, por meio da leitura de relatórios de análise ex-post de projetos elaborados dez anos 

atrás, percebe-se que o nível de eficácia em termos de metodologia de planejamento e de sua 

execução dentro do Governo do Estado do Ceará era mais baixo do que o atual. Diante dessa 

constatação e da evidência de que os BMDs estiveram continuamente lado a lado do Governo na 

implementação de projetos de desenvolvimento, admite-se também a grande influência dessas 

instituições internacionais no modo de planejar o território no Ceará.  

Defende-se que o desenvolvimento institucional foi o componente mais influenciado em todos 

esses anos de envolvimento entre o Governo do Estado do Ceará e os Bancos Multilaterais. 

Mediante a análise dos três projetos, iluminou-se que a relação entre o Governo do Ceará e os 

BMDs sempre foi harmônica, iniciada sobre uma base conceitual de desenvolvimento que já 

convergia no início da década de 1990.  

Embora esse trabalho tenha partido do pressuposto de que os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento são grandes disseminadores de ideologias, convém esclarecer que a 

convergência do ideário de desenvolvimento não é somente fruto do relacionamento direto 

entre a equipe do banco e a do mutuário. A disseminação das ideias vem de antes da contratação 

de um projeto, por meio de diferentes estratégias que envolvem escalas nacionais e 

internacionais, passando por diversas arenas políticas e econômicas.  

De maneira formal, pelo menos desde 2008, a convergência das ideias sobre desenvolvimento 

entre o Governo Brasileiro e um BMD é estabelecida nos documentos Country Partnership 

Framework (Banco Mundial) e Country Strategy (BID). Atualmente esses documentos são 

discutidos em reuniões entre o Governo Federal e os Bancos Multilaterais com a finalidade de 

definir grandes estratégias que os Bancos devem financiar no país, ajustando, 

consequentemente, seus recursos financeiros para um horizonte de quatro anos. Estes 
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documentos contribuem para o argumento que a relação entre essas duas partes mudou de uma 

hierarquia vertical nos anos 1990 para uma hierarquia horizontal nos anos 2000, pois, conforme 

demonstra Tussie (1995), o mesmo documento era elaborado de forma unilateral pelos BMDs. 

Até mesmo o antigo nome do referido documento do Banco Mundial, Country Assistance 

Framework, carregava uma simbologia de superioridade em relação aos governos, que, em vez 

de trabalhar em parceria, trabalhava com assistência.194 

Além da circulação das ideias proporcionada pelos consultores e pela equipe permanente dos 

Bancos, tanto por meio de seminários internacionais, como por meio da troca de ideias com as 

UGPs, os próprios mutuários de diferentes projetos são convidados pelos BMDs para trocarem 

experiências entre si quando os projetos se identificam. A Figura 18 traz capas de apresentações 

de um treinamento proporcionado pelo BID para a UGP do Projeto Cidades do Ceará II, expondo 

“lições e boas práticas” executadas mundo a fora.  

  

                                                             
194 O documento do Banco Mundial Country Partnership Framework chamava-se inicialmente Country Assistance 
Framework; o documento do Bid o Country Strategy chamava-se Country Project. 
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Figura 18 - Curso patrocinado pelo BID para o Projeto Cidades do Ceará II em 2012 

 

Fonte: UGP Projeto Cidades do Ceará II 

 

Cabe aqui uma pequena digressão na narrativa para outro exemplo de disseminação de best 

practices. Em 2016, a autora desta tese participou do German Habitat Forum em Berlim, pré-

conferência para o Habitat III das Nações Unidas, que aconteceria no mesmo ano em Quito-

Equador. O maior objetivo desse fórum era levar propostas para o Habitat III. Para isso, além da 

sala principal de conferência onde personagens importantes discursaram como o prefeito de 

Berlin e o secretário da UN-Habitat, havia outras salas com sessões comandadas por instituições 

que trabalham com consultoria internacional sobre o tema desenvolvimento. Uma dessas sessões 

ficou a cargo da organização ICLEI, com sede na Alemanha, que trabalha com governos locais na 

implantação da agenda das Nações Unidas. A sessão trazia vários funcionários de governos 
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locais que foram patrocinados pela organização, inclusive uma colega arquiteta que trabalha na 

Secretaria de Meio Ambiente de Fortaleza, com a finalidade de apresentar os projetos apoiados 

pelo ICLEI. O público era grande e ávido por compreender tais projetos “bem-sucedidos”. Porém, 

no que parecia já ser uma estratégia, cada apresentador detinha apenas 10 minutos para 

resumir o projeto, e, na primeira pergunta confrontadora, o tempo da sessão “incrivelmente” 

acabou.  

A imagem abaixo de uma revista distribuída no German Habitat Forum retrata a agenda 

neoliberal veiculada pelas instituições internacionais. Um “rápido planejamento”, porém, 

“sustentável”, a fim dar uma resposta rápida, como num passe de mágica, a “elevada dinâmica 

das metrópoles”, palco de ávidos investidores a fim de algum tipo de retorno financeiro (seja 

lucro, juros ou renda) o mais rápido possível. (Figura 19) 

Figura 19 - Publicação distribuída no German Habitat Forum em Berlim 2016 

 

Fonte: foto tirada pela autora da publicação distribuída no evento. 

Em síntese, funcionários dos bancos atuam em projetos diferentes em territórios diferentes; 

servidores públicos viajam com recurso de projetos para “trocar” ideias em eventos 

internacionais, onde, de fato, a apresentação sobre uma best practices não abre possibilidade de 

debate sobre o que deu errado; gestores e políticos estudam em instituições no exterior com 
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forte influência do establishment neoliberal; e assim as ideias circulam. Há várias estratégias que 

compõem uma concertação sutil do ideário entre o financiador, o mutuário e o garantidor 

soberano - a União. No caso do Governo do Ceará, esse concerto se deu com uma sinfonia 

número 5. 
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REFLEXÕES FINAIS 

 
A ideia de desenvolvimento tem uma base de quase um século, evoluindo desde o pós-Segunda 

Guerra, categorizando os países e  sugerindo uma possibilidade de se movimentarem rumo aos 

paįses considerados mais desenvolvidos. A construção e a disseminação de uma compreensão 

global de desenvolvimento sempre foram guiadas pelas instituições multilaterais, impulsionadas 

de início pelos Estados Unidos. É sobre esse lastro de desenvolvimento que as diversas práticas 

nacionais se apoiaram, variando ao longo do tempo, durante e depois do fim da Guerra Fria. 

Dentre essas instituições multilaterais, destacam-se os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento 

(BMD) pelo fato de as estratégias de desenvolvimento serem acompanhadas por um grande 

pacote de financiamento, que facilita o alcance do seu próprio entendimento de 

desenvolvimento. No Brasil, os três maiores BMDs são: Banco Mundial (BIRD), Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Corporação Andina de Fomento (CAF).  

Os três bancos, com estruturas acionárias bem diferentes, possuem mais convergências do que 

divergências. O Capítulo 1 explorou esse tema mostrando que as decisões políticas e ideológicas 

do Banco Mundial e o BID são bastante influenciadas pela política externa dos Estados Unidos, 

seu maior acionista, consistindo em instrumentos para exercer influência sobre a periferia 

capitalista.  

Essas influências podem acontecer tanto pela via formal, mais evidente, por intermédio de 

decisões tomadas em Assembleia Geral, como por via indireta, por meio da difusão de ‘melhores 

práticas’. O mecanismo das “best practices” conformam-se dentro do componente de um projeto 

de desenvolvimento que possui menos recurso financeiro, porém mais poder: o componente 

institucional. É por meio desse componente que as ideias circulam entre funcionários dos 

bancos, mutuários, consultores. Este componente foi o mais influenciado em todos esses anos de 

envolvimento entre o Governo do Estado do Ceará e os Bancos Multilaterais.  

O Banco Mundial e o BID trabalham de forma bem semelhante, tendo sido este tutelado por 

aquele durante o início da sua atuação (meados de 1950) e no início do chamado Consenso de 

Washington na década de 1990. As divergências, na verdade, ocorrem entre a CAF e os outros 

dois bancos. A CAF é um banco bem menor, com capital de apenas 15,8 bilhões de dólares 

(Banco Mundial – US$ 257,4 bilhões e BID – US$ 70 bilhões), que ganhou importância dentro da 

estratégia de integração dos países latino-americanos no início do século XXI. Embora o BID 

também tenha tido motivação semelhante para sua criação, o fato da CAF não ter os Estados 

Unidos como acionista livra esta instituição das exigências do FMI, considerada por muitos 
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profundamente pró-capital internacional. Outra vantagem considerada pelo mutuário é que o 

reduzido tamanho da CAF faz com que seu modus operandi seja mais flexível e menos 

burocrático que o BID e o Banco Mundial. Dessa forma, ainda que a taxa de juros da CAF seja o 

dobro em relação a dos outros dois, como foi visto no Capítulo 4, em alguns casos, contratar com 

a CAF torna-se mais vantajoso.  

No que toca ao ideário de desenvolvimento, embora o parâmetro dos três brancos sempre tenha 

sido os países de capitalismo avançado, a evolução de suas atuações mostrou que, 

anteriormente, o padrão de investimentos para atingir o desenvolvimento era diferente entre 

eles. Contudo, ao longo do tempo, com a consolidação do regime neoliberal, o conceito de 

desenvolvimento e as suas estratégias confluíram para modelos bem similares levados a cabo 

pelos BMDs, incentivando um crescimento “sustentável” por meio do fortalecimento 

institucional e a da transformação do espaço em uma mercadoria fictícia, potencializando ao 

máximo a rentabilidade da terra e dos serviços. 

Ficou evidente na tese que, a partir dos anos 2000, as relações sociais e políticas em torno do 

financiamento para o desenvolvimento no Brasil vêm mudando. Apesar de todos os efeitos 

negativos socioeconômicos do Consenso de Washington, para a comunidade internacional 

financeira, o Brasil cumpriu bem a cartilha do FMI, gerando a tal “confiança” que tanto os 

investidores prezam. Em consequência disso, verifica-se que a tendência de concessão de crédito 

externo (privado e multilateral) ao Brasil é sempre crescente. Mesmo que os bancos nacionais 

tenham se fortalecido, o Brasil continua sendo o maior mutuário de todos os três bancos 

multilaterais estudados. 

A compreensão do papel que o Brasil representa para as instituições financeiras multilaterais foi 

fundamental para a reflexão sobre a mudança de relacionamento entre o Estado Brasileiro e os 

Bancos Multilaterais no início do século XXI, iluminando que não somente os BMDs são 

importantes para o Brasil, mas também o Brasil transformou-se em um importante “player” na 

arquitetura do financiamento multilateral. Isso ocorre não somente devido ao seu peso 

financeiro, mas também por se configurar um território de geração e exportação de best 

practices.  

Nesse sentido, o vasto cardápio de fontes de financiamento para o Brasil (BMDs e Bancos 

Nacionais) é um dos fatores que coloca atualmente o Estado Brasileiro em uma hierarquia 

equivalente de negociação frente aos BMDs. Outro aspecto definidor dessa nova posição de 

parceria, e não mais de assistência, como os próprios bancos alegam, são os vários anos de 

treinamento dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento pelos quais o Brasil passou, sendo 

bombardeado com técnicas “perfeitas” para se atingir o conceito de desenvolvimento entendido 
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por essas instituições. Nesse contexto, diante do ajustamento macroeconômico e ideológico 

neoliberal com o FMI na década de 1990, as interferências políticas tornaram-se menos 

necessárias, e menos evidentes, nos dias atuais. 

A análise dos três projetos de desenvolvimento do Governo do Estado do Ceará implementados 

com financiamento multilateral: Projeto Cidades do Ceará I - financiado pelo Banco Mundial; 

Projeto Cidades do Ceará II - financiado pelo BID; Programa de Valorização Turística do 

Litoral Oeste (PROINFTUR) - financiado pela CAF, reforçou o argumento desta tese de que a 

década de 1990 foi uma década de alinhamento entre os governos brasileiros e os BMDs, o que, 

no caso particular do Estado do Ceará, deu-se harmoniosamente, a partir do “Governo das 

Mudanças” de Tasso Jereissati, iniciado em 1987.   

Conquanto, é importante tornar claro que a relação entre o Governo do Ceará e os BMDs foi 

inaugurada sobre uma base conceitual de desenvolvimento que já confluía desde o seu início. Isso 

nos levou a concluir que embora esta tese tenha partido do pressuposto de que os Bancos 

Multilaterais de Desenvolvimento são grandes disseminadores de ideologias, convém esclarecer 

que a convergência do ideário de desenvolvimento não é somente fruto do relacionamento 

direto entre a equipe do banco e a do mutuário. A disseminação das ideias vem de antes da 

contratação de um projeto, por meio de diversas estratégias que envolvem escalas nacionais e 

internacionais, passando por diversas arenas políticas e econômicas.  

No caso do Ceará, o início da sistematização do planejamento econômico-territorial coincide, não 

por acaso, com o início da presença dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, que, além de 

financiadores, foram responsáveis por grande parte da metodologia de planejamento aplicada 

hoje no estado. O estabelecimento dessa convergência ocorreu com a implementação do Projeto 

de Desenvolvimento Urbano e Recursos Hídricos - PROURB (1994-2004).  

O Governo das Mudanças, desde o começo (1987-2006), já se mostrou alinhado às práticas 

gerenciais e econômicas que seriam impostas pelo Consenso de Washington, liderado pelo FMI e 

Banco Mundial. Dessa forma, este ambiente favoreceu o estreitamente de laços entre esses dois 

agentes, criando uma relação sinérgica.  Vale ressaltar que antes do alinhamento entre o 

Governo Federal e o Banco Mundial para a alocação de mais investimentos aos governos 

subnacionais expressado oficialmente no documento Country Partnership de 2008, o Governo do 

Ceará já iniciaria suas negociações diretas com um BMDs na década de 1990. 

Ao longo dos anos, a relação entre o Governo do Ceará e os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento de certa forma se inverteu, e estes passaram a ser instrumentos daqueles, 

como forma de legitimar projetos cosméticos. A primazia da lógica do Governo de “geração de 
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emprego e renda” sobressai qualquer custo que um projeto possa trazer, adequando-se 

perfeitamente à lógica dos BMDs, que se focam, substancialmente, à capacidade financeira do 

mutuário. Portanto, argumenta-se que, atualmente, existe uma simbiose no relacionamento 

entre essas duas instituições.  

Os bancos multilaterais evitam criar animosidades com países estratégicos, como o Brasil. A 

investidura de “caráter técnico” mascara as decisões políticas dessas instituições, 

caracterizando-as como decisões racionais. Porém sem perder de vista a lógica de que os 

mutuários são seus clientes. Produtividade, competitividade, sustentabilidade, 

empreendedorismo, crescimento econômico são conceitos inseridos dentro da ideia de 

desenvolvimento que os Bancos Multilaterais procuram blindar contra qualquer conexão 

política, no sentido de privilegiar ou agir com clientelismo para com algum grupo específico. Tal 

atitude é elucidada de algumas formas, como exemplo, por meio de relatórios delicadamente 

produzidos para não criticar planos de governo, ou até mesmo por meio de objeção a projetos 

demandados por prefeitos - para o seu exclusivo favorecimento - os quais agem com pressão 

sobre o coordenador da equipe executora, cujo mínimo poder não lhe é conferido dentro da 

estrutura estatal para negá-lo. 

Apesar de diversos indicadores relacionados à provisão de infraestrutura básica e também 

indicadores sociais ligados à saúde e educação do Ceará terem melhorado no período em pauta, 

recai a crítica para os ínfimos resultados frente ao vultoso investimento de três décadas, 

persistindo ainda a taxa de pobreza de 55% no estado.195 Esse fato mostra que os projetos 

implementados não foram em sua essência transformadores, não confrontaram os reais 

problemas que geram desigualdade social, figurando como o reflexo não somente da trajetória 

dos BMDs, como também reflexo do secular relacionamento promíscuo entre o Estado Brasileiro 

e a sua Sociedade.  

Em um estado como o Ceará, cujo desenvolvimento da produção encontra-se aquém da média 

brasileira, as práticas espoliativas do capitalismo ficam ainda mais agudizadas, não somente 

contra pobres, como também contra recursos naturais, avançando por meio de legislações 

frágeis, representações sociais fracas ou inexistentes e relação promíscua entre o setor privado, 

o poder legislativo, o poder executivo, e por que não, poder judiciário, ou seja, entre o capital e o 

Estado. O resultado mais evidente é uma sociedade profundamente desigual, considerada a 

décima mais desigual do mundo.196 

                                                             
195 Somados pobres, extremamente pobres e vulneráveis a pobreza, de acordo com IBGE 2010. 

196 Fundação Oxford, Relatório “A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras”, setembro de 2017. 
Conforme Human Development Report 2016 das Nações Unidas (PNUD), o Brasil, que se apresenta como 79º do 
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A nossa sociedade nunca apoiou um projeto nacional de longo prazo que pudesse transformar a 

realidade brasileira. Para tal sociedade, que tem no Estado brasileiro o maior suporte para a sua 

reprodução, o discurso de todos os BMDs, e de todos os Governos, de redução da desigualdade 

social, eliminação da pobreza e compartilhamento da riqueza é irrealizável por ser 

simplesmente ideológico. 

Diferentemente de décadas de tentativa frustrada de desenvolver o capitalismo brasileiro aos 

níveis dos países de capitalismo maduro por meio do ideário desenvolvimentista, época em que 

o discurso do Estado brasileiro não encontrou apoio das elites para sua aplicação; nos anos 

2000, a agenda neoliberal ajudou a aproximar o discurso estatal brasileiro com sua prática. O 

regime neoliberal não encontrou resistência das elites brasileiras pelo simples fato de não a 

confrontar. 

Somente políticas urbanas abrangentes poderiam prover um espaço mais homogêneo em 

termos infraestruturais, protegendo as diferenças geográficas naturais, medida que se coloca 

irrealizável dentro do modo de produção capitalista.  Essa situação ideal tornou-se, 

definitivamente, uma utopia frente o deslocamento de muitas decisões para governos locais, 

descentralizando as políticas, colocando em risco o cumprimento de um planejamento nacional. 

Além disso, deixar a tomada de decisões para o setor privado é assumir que demandas 

individuais são demandas coletivas, desconsiderando a multiplicidade de demandas existentes 

na cidade. 

Diante das crises inerentes ao capitalismo, mais frequentes com a internacionalização da 

economia e com a mundialização financeira, coloca-se em xeque a factível capacidade de um 

Estado resolver internamente seus entraves às reproduções social e do capital. Indo além, 

conjectura-se sobre a real possiblidade de logro de qualquer teoria de desenvolvimento dentro 

do modo capitalista de produção, questionando se a solução para décadas de acumulação 

entravada no Brasil seria seu simples destravamento, com a eliminação de mecanismo que 

bloquearam historicamente sua acumulação interna. Embora muitos países capitalistas tenham 

nível de desenvolvimento social consideravelmente melhor que o do Brasil, refuta-se a ideia de 

que o espelhamento do “modelo de desenvolvimento” desses países seria suficiente para 

atingirmos os mesmos níveis de condições de reprodução social.

                                                                                                                                                                                              
ranking do IDH, possui o índice de Gini de 51,5, ficando na frente somente dos seguintes países: África do Sul; 
Namíbia; Haiti; Zâmbia; Botswana; Lesoto; Colômbia; Paraguai e Suazilândia.  
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APÊNDICE  

Síntese das Entrevistas 

Quadro 9 – Entrevistas Formais 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS FORMAIS 

ENTREVISTADO GRUPO PROJETO CARGO GRADUAÇÃO 

1 Patricia Bakaj BMD Cidades do Ceará II 
Especialista em Gestão 
Fiscal e Municipal  

Administração 

2 Roland Clarke BMD Geral 
Coordenador de 
Operações Setoriais  

Especialista em 
Macroeconomia 

3 Fátima Amazonas BMD Geral 
Especialista sênior em 
Desenvolvimento Rural  

Arquiteta e 
Urbanista 

4 Boris Utria BMD Geral 
Vice-Diretor (Gerente 
de Operações)  

Economista 

5 Sinuê Aliram BMD Geral Gerente de aquisições Não informado 

6 Juliana Garrido BMD Geral 
Especialista sênior em 
saneamento 

Engenheira 
Ambiental 

7 Mario Fracalossi 
Governo Do 
Ceará 

Geral 
Ex-coordenador da 
COTEF  

Geólogo 

8 Lana Aguiar 
Governo Do 
Ceará 

PROURB 
Ex-coordenador do 
PROURB 

Arquiteta e 
Urbanista 

9 Marcelo Colares 
Governo Do 
Ceará 

Geral Servidor Público 
Arquiteto e 
Urbanista 

10 Lívia Castro 
Governo Do 
Ceará 

Cidades do Ceará I Coordenadora Economista 

11 Luiz Mauro Rosa 
Governo Do 
Ceará 

PROINFTUR Coordenador Administrador 
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1. Grupo de Entrevistas: BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

Entrevistado: Patrícia Bakaj 

Projeto: Cidades do Ceará I 

Cargo: Chefe de Equipe do BID 

Data: 30 DE JUNHO de 2015 

Local: Brasília 

 

Patrícia é brasileira e trabalha no BID há 12 anos. Atualmente ela é Especialista em Gestão Fiscal 

e Municipal. Durante a entrevista, foi salientado por Patrícia o caráter técnico do envolvimento 

do Banco nos projetos e o comprometimento com a qualidade dos mesmos. Conquanto, 

diferentemente do Banco Mundial, o acompanhamento do BID no processo licitatório é mais 

passivo, pois eles assumem a postura de que o mutuário é o executor do projeto, buscando 

delegar mais responsabilidade a ele. Diante disto, o BID pretende paulatinamente dar mais 

autonomia ao executor e revisar as licitações apenas posteriormente. O Banco Interamericano 

também tem se instrumentalizado credenciando os sistemas nacionais, os sistemas de compras e 

disponibilizando uma hotline para denúncias de fraude e corrupção em projetos financiados por 

eles. Caso haja algum problema, o gasto específico é tido como inelegível.  

No plano de aquisições, é explicitado as ações que serão pagas com recurso do credor, e ações 

que serão pagas pelo mutuário, devendo serem reconhecidas após sua execução como gasto de 

contrapartida do projeto. Algumas ações custeadas pelo Banco têm seu recurso liberado 

posteriormente, outras não, isso depende da negociação de cada plano de projeto. Devido a essa 

flexibilidade, o BMD consegue manter a integridade de ações específicas financiadas com seu 

dinheiro. Ou seja, mesmo que ocorra algum ato fraudulento, muito provavelmente, não será 

considerado pelo Banco ação elegível como gasto do programa. 

Para cada projeto existe uma equipe de mais ou menos 3 a 4 pessoas com especialidades 

diferentes, sendo uma delas chefe da equipe. Fora a equipe fixa, no BID existem outros 

funcionários do organismo que trabalham nos comitês temáticos de qualidade para dirimir 

eventuais conflitos, inclusive sobre eventuais mudanças dentro projeto, durante sua 

implementação. Patrícia destaca que certas mudanças são aceitas, no entanto, mudar o objetivo 

do projeto está fora de questão.  
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Ela citou que classificação de crédito AAA do BID no mercado de capitais o permite captar 

recursos em melhores condições financeiras e repassá-los para os países mutuários, vantagem 

que se verifica pelo fato de nenhum deles ter classificação tão alta; o que acarretaria condições 

muito mais desfavoráveis caso eles captassem recursos diretamente no mercado de capitais. O 

Banco não negocia juros e prazos de pagamento específicos para cada projeto; as condições são 

fixadas no menu de financiamentos ofertados pelo Banco. 198 

Patrícia lembrou que os donos do Banco são os países, e é a Assembleia de Governadores 

(instância máxima deliberativa) que decide os rumos da instituição. O BID, assim como o Banco 

Mundial, a cada elaboração do plano plurianual do Brasil, participa de um alinhamento com o 

Governo Federal do Brasil, a fim de elaborar seu Country Framework Strategy, que, assim como o 

PPA, funciona para um horizonte de quatro anos. Dessa maneira, os novos financiamentos 

devem estar de acordo com o proposto nas estratégias desse documento, considerando também 

as salvaguardas do Banco. Patrícia afirma que a ênfase de cada Country Framework difere um 

pouco, mas não há nada fora do grande desafio de redução da pobreza.  

Outro ponto interessante levantado pela entrevista, que também foi considerado por alguns 

funcionários do Banco Mundial, refere-se à exagerada descentralização administrativa do Brasil.  

Acreditam que foi delegado um falso poder de decisão para os municípios, pois, devido à 

incapacidade intelectual e financeira da grande maioria dos deles, muitas atribuições não são 

executadas. Dessa maneira, é apontada uma grande diferença de nível de capacidade 

institucional em todos os níveis de governo. Patrícia assume que dentro do Governo Federal, 

existem áreas de excelência e áreas com maiores dificuldades, no entanto, ao passar para o nível 

de administração municipal, a dificuldade é generalizada.  

 

  

                                                             
198 Os Estados Unidos estão com classificação variada entre AA- e AAA, e o Brasil, BB+, em 2016, segundo as três 
maiores agências de classificação.  

 



        O FINANCIAMENTO MULTILATERAL PARA O DESENVOLVIMENTO   

 

252 
 

2. Grupo de Entrevistas: BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

Entrevistado: Roland Clarke 

Projeto: geral 

Cargo: Coordenador de Operações do Banco Mundial 

Data: 1º de julho de 2015 

Local: Brasília 

 

Roland Clarke é americano, coordenador de Operações Setoriais do Departamento de Redução 

da Pobreza e Gerenciamento Econômico. Há 13 anos trabalha no Banco Mundial, está há 2 anos 

em Brasília, mas trabalha com o Brasil desde 2010, tendo morado também em vários países da 

Europa e África. Ele é especialista em macroeconomia e desenvolve atividades ligadas à reforma 

do Estado. Ele conta que determinadas posições do Banco Mundial são requeridas para apenas 

três - quatro anos, devendo o funcionário mudar de país a fim de evitar que o estreitamente de 

laços afetivos com o a localidade comprometa a objetividade das decisões.  

Roland corrobora com Patrícia do BID sobre a dificuldade criada com a descentralização 

administrativa do país, embora entenda o caráter histórico de simbologia democrática pós-

ditadura que isso tenha. Outro problema da administração brasileira, segundo ele, refere-se à 

ineficiência dos gastos públicos, que vai desde planejamento orçamentário mal elaborado até as 

pressões políticas sobre elaboração de projetos, comprometendo sua qualidade. Ele dá como 

exemplo o Complexo da Petrobrás que não está sendo executado de maneira adequada e, que, 

provavelmente, serão bilhões de dólares desperdiçados. Ou seja, além da questão técnica, ainda 

existe a questão política que não é tratada seriamente.  

Ele levanta a questão sobre a importância de combater a corrupção como causa do 

subdesenvolvimento, acrescenta que até 1997 não se falava sobre isso. Elogia instituições 

brasileiras como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Polícia Federal que estão cada vez 

mais fortalecidos e contribuindo para a seriedade dos trâmites. A transparência e o cuidado com 

a fraude e a corrupção são critérios bastante relevantes para o Banco Mundial, resguardando-se 

o direito de não contratar com mutuários com má reputação administrativa, como o Estado do 

Maranhão 

Por fim, detalhe interessante revelado por Roland refere-se às interações interpessoais entre dos 

altos funcionários do Governo Federal e os membros do Banco. Embora sempre o caráter técnico 

da instituição é ressaltado, os funcionários do Banco adotam a posição de que trabalham para 
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servir o cliente, ou seja, o Governo Federal do Brasil é quem diz o que quer que seja financiado. 

Então, se o Secretário do Tesouro ou da Fazenda, membros da COFIEX, falar pessoalmente com o 

diretor do Banco e solicitar preferência por um projeto ou outro da pipeline [carteira potencial 

de projeto], isso acontecerá. Teremos um problema, se essa preferência tiver na sua motivação 

caráter afetivo pessoal.  

 

3. Grupo de Entrevistas: BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

Entrevistado: Fátima Amazonas 

Projeto: geral 

Cargo: Especialista sênior em Desenvolvimento Rural 

 
Data: 1º de julho de 2015 

Local: Brasília 

 

Fátima é brasileira, pernambucana e está no Banco Mundial desde 2001. Inicia a conversa 

relatando que o Banco Mundial investe no Nordeste há pelo menos 30 anos. Há poucos anos 

houve uma mudança de direcionamento nos investimentos no setor de desenvolvimento rural, 

especialmente para infraestrutura para abastecimento de água, pequenas estradas e 

eletricidade, embora a água continue sendo um grande desafio na região. Alguns projetos no 

Ceará que desenvolvem tecnologias e arranjos importantes que têm sido difundidos para outros 

estados. Ela aponta uma relevante estrutura que foi criada no Estado do Ceará, o Sistema 

Integrado de Saneamento Rural (SISAR) vinculado à CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará), com início em 1996.199  

O fato de um funcionário do Banco trabalhar em várias equipes facilita a difusão de técnicas 

bem-sucedidas. O Banco preza muito por essa disseminação, incentivando os funcionários a 

trabalharem em outros países a fim de adquirirem novas experiências. Segundo Fátima, a equipe 

executora do projeto também cresce e aprende muito.  

                                                             
199 O Programa SISAR beneficia pequenas comunidades e visa garantir, a longo prazo, o desenvolvimento e manutenção 

dos sistemas implantados pela Companhia de forma autossustentável. Cada um desses sistemas constitui uma Organização 

Não Governamental sem fins lucrativos, formada pelas associações comunitárias representando as populações atendidas, 

com a participação e orientação da Cagece. Entre as atribuições dessas oito ONGs, está a prestação de assistência técnica, o 
controle da qualidade da água, o cálculo de tarifas, a emissão de contas e o repasse de informações para a Cagece. (Ver 

www.cagece.com.br) 
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Nessa linha de difusão de conhecimento, na atual gestão do Banco Mundial (Jim Yong Kim), 

houve uma grande reestruturação organizacional, reagrupando os setores em as temáticas 

mundiais chamadas Global Practices. Funcionários do escritório do Brasil acham que foi 

desperdiçada grande energia para essa mudança com pouco resultado ou resultado negativo. 

Com o tempo, essa afirmação poderá ser mais bem aferida.  

Fátima ressalta que a partir da Gestão Lula, a contratação direta com os governos subnacionais 

tem se intensificado. No entanto, embora os governos subnacionais tenham autonomia para 

elaborar o projeto de empréstimo, ele precisa estar alinhado ao PPA nacional. Por isso sempre 

antes da elaboração do PPA Nacional, também acontecem reuniões com os Governos Estados 

para equalizarem as demandas.  

O Banco, entretanto, tem evitado contratar com municípios muito pequenos ou financiar 

projetos muito pequenos. Quanto ao primeiro, a capacidade institucional e financeira 

compromete a efetividade do resultado. Em relação ao segundo, por não cobrir seus custos 

administrativos.  

Fátima também mencionou sobre a sazonalidade da política federal em afiançar novos 

empréstimos internacionais. Na atual conjuntura, não tem interessado ao Governo Federal 

autorizar novos empréstimos devido ao impacto na balança de pagamentos da União, pois, uma 

vez sendo o fiador soberano para dívidas externas dos governos subnacionais, isso tem 

consequências na dívida externa do país. Com a desaceleração da economia, reduz-se também 

todas as receitas, dificultando ainda mais o equilíbrio do balanço de pagamentos.  

Em relação à duração do trâmite de aprovação de projetos pelo Banco, Fátima relata que varia 

de acordo com o tipo de empréstimo. Os empréstimos mais comuns no Banco são DPLs 

(Development Policy Loan) e os IPFs (Investiment Project Finance). As operações de 

investimentos (IPF) possuem um tempo mais longo, porque os componentes e ações precisam 

estar elencados desde o início, então o tempo de preparo é bem maior. Já as Operações de Apoio 

a Políticas (DPL) têm um tempo mais curto, podendo em seis meses estarem preparadas e 

iniciadas.  

Diferentemente do BID, o Banco Mundial acompanha as licitações de maneira mais próxima. 

Conforme acordado com todos os países membros de qualquer Banco Multilateral de 

Desenvolvimento, os procedimentos licitatórios da instituição credora são próprios delas, tendo 

caráter supranacional, por entender que todos os países devem seguir as mesmas políticas de 

antifraude e anticorrupção, bem como as salvaguardas ambientais e sociais. Caso os mutuários 

não cumpram, o Banco tem legitimidade para considerar aquela ação inelegível.  
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O Banco Mundial, dessa forma, atribui-se de analisar termo de referência, edital e seleção da lista 

curta (seis empresas), que deve ser enviada pela unidade gestora do projeto (UGP) com 

memorial bem detalhado sobre os critérios utilizados para a seleção.  O Banco, então, dá a não-

objeção para aquelas que consideram aptas e as propostas são solicitadas. Depois de 

apresentadas as propostas, a UGP envia novamente para o Banco com o resultado da análise.  

 

4. Grupo de Entrevistas: BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

Entrevistado: Boris Utria 

Projeto: geral 

Cargo: Vice-Diretor  

 
Data: 1º de julho de 2015 

Local: Brasília 

 

Boris Utria é colombiano e está de vice-Diretor do escritório do Banco Mundial no Brasil. Sua 

função ordinária é de Gerente de Operações. Boris é formado em economia agrícola, trabalha no 

Banco Mundial há 28 anos. Iniciou seu trabalho no Banco em Washington, tendo morando 

também em Cabo Verde, Mumbai, Moçambique, e agora no Brasil, em seu primeiro contrato de 

longo prazo na América Latina.  Além da função política de vice-diretor do Banco, ele é 

responsável pelo trato político com os representantes dos governos mutuários, tendo a cargo a 

gerência de todas as operações da instituição no Brasil. Para executar a função de controlar no 

tempo todos os compromissos e desembolsos com os países, ele assimilou conhecimento em 

diversas áreas.  

Assim como Roland, Boris comentou sobre a política do Banco de estimular, e, para altos cargos, 

estipular como regra, uma curta permanência num escritório a fim de intercambiar o 

conhecimento entre os países e evitar que laços afetivos atrapalhem a análise objetiva 

necessária ao seu trabalho. Acredita que o conhecimento global favorece tanto o aspecto 

profissional quanto pessoal.   

Com a gestão do presidente Wolfensohn (1995-2005), segundo Boris, houve uma mudança 

muito importante no Banco. Antes a instituição era muito conservadora e “careta”, os 

investimentos eram voltados somente para infraestrutura e ajustes financeiros, atualmente 

existe uma carteira grande para projetos socioambientais.  “Isso foi em resposta à mudança do 

mundo. Surgimento de ONGs no mundo inteiro colando muita pressão nas agências, com o Banco 
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Mundial para aumentar a transparência, melhorar as análises sociais dos impactos dos projetos, 

melhorar o impacto ambiental. Isso tudo foi repercutido e adotado pelo presidente James 

Wolfenshon”. 

Na subida do novo presidente Jim Yong Kim (2012-), foram estabelecidos dois grandes 

objetivos: Reduzir a Pobreza Extrema e Compartilhar a Prosperidade. O segundo objetivo diz 

muito respeito aos países de renda média que possuem grandes desigualdades de renda e de 

acesso a serviços e à infraestrutura, havendo, portanto, uma política especial para esses países.   

O ano fiscal do Banco Mundial vai do dia 1º de julho até 30 de junho, isso permite uma boa 

margem de manobra para flexibilizar as mudanças de última hora ocorridas no fechamento do 

ano fiscal do Brasil, que ocorre dia 31 de dezembro. Muitas vezes os Secretários Nacionais 

contatam o escritório do Banco para rearranjar compromissos e projetos que já estavam na 

pipeline, sendo feito o possível pelo Banco para atender a demanda do cliente.  

Atualmente, segundo Boris, o limite de dívida ativa para o Brasil, China, Índia e México com o 

Banco Mundial é de 19 bilhões de dólares, cada. Para o resto dos países membros do BIRD é de 

16,5 bilhões de dólares. Esse limite é definido pela Assembleia dos Diretores. Assim, embora 

haja muita margem para o rearranjo de projetos, mesmo após a definição do Country Partnership 

Framework, junto com o Governo Federal, o limite de 19 bilhões de dólares é intransponível. As 

regras de regulação prudencial do Banco devem ser estritamente seguidas.   

Ao se reunir com o Governo Federal para definir o Country Partnership Framework, a diretoria 

do Banco já possui um bom apanhado das demandas dos governos subnacionais, tanto devido à 

procura de novos clientes, como devido à sinalização de nova etapa de projetos em fase final, de 

clientes regulares. Country Partnership Framework é um documento estratégico que define quais 

são as áreas prioritárias que o Banco Mundial pretende seguir em acordo com o governo, num 

horizonte de 3-4 anos. Segundo Boris, os investimentos do Banco Mundial representam apenas 

0,2% dos gastos do Governo Federal.  

Boris argumenta que o desfalque do Governo de Minas Gerais com o Banco Mundial na década 

de 1990 foi o grande motivador para a inserção na Lei de Responsabilidade Fiscal da garantia 

soberana do Governo Federal para qualquer empréstimo internacional. Atualmente existe um 

procedimento padrão legal para no caso de atraso de pagamento do governo subnacional, o 

Governo Federal transfira o pagamento ao Banco automaticamente, sem necessidade de 

processos litigiosos. Segundo Boris, há uma grande preocupação do Governo em não baixar sua 

classificação de risco de crédito, muito menos em não estremecer relações com o Banco Mundial.  
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A Lei de Responsabilidade Fiscal permitiu maior confiança do Banco Mundial com os mutuários 

por forçar a transparência das contas públicas e equilibrar receitas e despesas. Boris ressalta 

que a instituição não é obrigada a emprestar dinheiro para ninguém que não tem boas condições 

macroeconômicas. “A gente exige controle fiduciário, transparência, governabilidade mínima, se 

não tiver, a gente não empresta”. 

 

5. Grupo de Entrevistas:  BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

Entrevistado: Sinuê Aliram 

Projeto: geral 

Cargo: Gerente de Aquisições  

 
Data: 1º de julho de 2015 

Local: Brasília 

 

A entrevista de Sinuê não foi gravada por solicitação dele. Ele trabalha com o Banco Mundial há 

18 anos, porém os 10 primeiros anos foi como consultor externo. É especialista em aquisições de 

bens, obras e serviços e contratação de consultores.  

O Banco Mundial (assim como o BID) trata a contratação de consultores como um procedimento 

diferenciado da aquisição de serviço, ao contrário do que rege a legislação brasileira (Lei Federal 

8666/93). O Banco entende que produto intelectual deve ter critérios de seleção diferenciados 

de serviços comuns, pois, no serviço intelectual, o item preço do produto não deve prevalecer. 

Nas diretrizes para contratação de consultores, a significância do preço cobrado pelo consultor 

equivale a 30% da pontuação máxima, o resto é distribuído entre a experiência da empresa e dos 

membros da equipe individualmente.  

Baseado nas entrevistas e em experiência pessoal, o Banco Mundial acompanha mais o processo 

de aquisição que o BID. Sinuê percebe as regras do Banco Mundial como mais flexíveis que as do 

Brasil, porém mais sensatas e acrescenta que a proposta mais vantajosa quase nunca é a mais 

barata. Lembra que um dos primeiros gargalos das contratações brasileiras é que a tabela oficial 

de preços para composição de orçamento de obras públicas (Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI)200  utiliza preços 30% mais baixo que do mercado, 

                                                             
200 O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) tem gestão compartilhada entre Caixa 
Econômica Federal e IBGE e divulga mensalmente custos e índices da construção civil. A Caixa é responsável pela base 
técnica de engenharia (especificação de insumos, composições de serviços e projetos referenciais) e pelo processamento de 



        O FINANCIAMENTO MULTILATERAL PARA O DESENVOLVIMENTO   

 

258 
 

o que, consequentemente, força o empreiteiro a utilizar materiais de péssima qualidade, ou, na 

grande maioria das vezes, desencadeia uma série de replanilhamentos com aditivos de contrato. 

Ele acredita que o Brasil tem incapacidade administrativa de planejar e incapacidade de gastar o 

dinheiro. Citou acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) que, no seu entendimento, 

expressa uma visão errônea sobre o SINAPE e a Lei Federal 8666/93. 

Sinuê traz à tona uma informação interessante de que essa preciosa diferença entre os 

procedimentos licitatórios dos governos brasileiros e dos bancos internacionais implicou na 

primeira alteração, em 1994, da Lei Federal 8666/93, no art. 42, parágrafo 5º, que institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública. Essa alteração excluiu qualquer 

aquisição realizada com recurso externo da obrigatoriedade do cumprimento dessa lei. 201 

Ressaltou que a reputação e a credibilidade do Banco são seus maiores ativos, denotando que 

atualmente o Banco Mundial vende muito mais ideias que empréstimo. Ele é um selo de garantia. 

Quando da sua criação em 1944, o Banco Mundial era o 8º maior banco do mundo. Hoje o Banco 

representa apenas 20% do capital do 8º maior banco do mundo, o Deustch Bank. 

Comentou positivamente sobre um pequeno manual elaborado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Educacional (FNDE) “Requisitos de Qualidades para aquisição de 

equipamentos/mobiliário”, adicionando que os órgãos públicos não se comunicam e querem 

sempre começar algo do zero, enquanto já existem bons trabalhos elaborados.   

Alguns estados são clientes cativos do Banco, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Minas Gerais e Paraná. O Governo do Ceará, segundo Sinuê, apresenta variedade nas demandas 

por financiamento, caracterizando-o como cíclico. Projetos bem elaborados levam comumente 

dois anos para aprovação por parte do Banco do Mundial. As etapas são as seguintes: 

Identificação >> Proposta >> Negociação >> Aprovação >> Supervisão >> Avaliação.  

                                                                                                                                                                                              
dados, e o IBGE, pela pesquisa mensal de preço, metodologia e formação dos índices. No ano de 2003, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias inclui a mediana dos preços de serviços equivalentes do SINAPI como limitador de preços para serviços 
contratados com recursos do Orçamento Geral da União. (Ver http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-
publico/sinapi) 

201 Art. 42 § 5o  Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de 
financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de 
que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, 
convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos 
daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá 
contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou 
da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 
órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Redação dada pela Lei nº 
8.883, de 1994) 
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6. Grupo de Entrevistas: BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO  

Entrevistado: Juliana Garrido 

Projeto: geral 

Cargo: Especialista sênior em Água e Saneamento  

 
Data: 1º de julho de 2015 

Local: Brasília 

 

Juliana é brasileira, baiana, Especialista sênior em Água e Saneamento do Departamento de 

Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial, formada em engenheira civil pela Universidade 

Federal da Bahia, com mestrado em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade 

de Brasília, especialização em Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Salvador. 

Trabalhou para o Banco Mundial como consultora de 2002-2004, e depois disso, assumiu 

posição permanente no Banco, envolvendo-se tanto com projetos de desenvolvimento urbano 

como de recursos hídricos. 

Por ser um país classificado como upper middle income, algumas vezes a participação do Brasil 

como mutuário do BIRD foi posta em xeque, por considerarem que havia outros países mais 

necessitados da ajuda do Banco Mundial. De resultado desse debate, decidiu-se permanecer com 

a conta do Brasil, porém, o foco de empréstimos mudou do Governo Federal para os Governos 

Subnacionais. Isso também só foi possível devido a maior capitalização do país por volta de 

2006-2007.  

A relativa capacidade técnica e institucional do país nos permite ser palco para muitas inovações 

tecnológicas e de arranjos institucionais que são disseminadas entre os estados e para outros 

países.  Embora o Banco seja demand-driven para novos projetos, no tocante ao 

compartilhamento de conhecimento, ele é mais ativo, promovendo encontros de equipes de 

localidades diferentes (no Brasil e no exterior), a fim de trocarem experiências. Isso também 

pode ocorrer por uma demanda do cliente que está com dificuldade em alguma área, sendo 

viabilizado, por vezes, com recursos de doações ou de rubricas de algum projeto em andamento. 

No setor de recursos hídricos e desenvolvimento rural, o Brasil coleciona muitos avanços de 

nível internacional. O sistema SISAR do Ceará é um modelo que tem sido exportado para muitos 

países.  
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De acordo com as experiências já vivenciadas pelos funcionários dos bancos, abre-se o diálogo 

sobre o que pode funcionar ou não em cada projeto.  “Então de baixo para a cima a gente começa 

a empurrar o diálogo, para dizer que a linha que a gente quer ir não é essa, é aquela. Então a 

gente tenta influenciar nos nossos diversos fóruns, para que a coisa venha de uma forma mais 

condizente com que o cliente precisa”.  

Diante disso, Juliana levanta o tema sobre a percepção do senso geral de que o Banco Mundial é 

uma instituição americanizada, quando de fato acredita que o diálogo está conectado 

mundialmente, ressaltando ainda que a maioria dos funcionários do escritório do Brasil é 

brasileira. “Claro que, como toda instituição, o Banco tem seu jeito de ver as coisas, tem seu jeito 

de processar seus projetos. Como tem a Caixa, o BNDES, cada um tem um formato de como 

conseguir melhor convencer a quem ele entrega o dinheiro a forma de financiar aquilo ali”. 

Assim como Fátima Amazonas, Juliana também pontuou que o Banco tem optado em não mais 

trabalhar com projetos pequenos por não cobrirem os custos administrativos. Empréstimos de 

100 milhões de dólares seriam o montante mais ou menos viável para equilibrar isso. A 

depender do cliente, poderiam considerar projetos de 50 milhões de dólares, porém, menos que 

isso, inviável.  

Juliana aponta que com o lançamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) em 

2007, deu-se início a um período aquecido de obras, o qual as empresas e os órgãos públicos não 

conseguiram acompanhar devido a sua limitada capacidade técnica e institucional. Ressalta que, 

desde então, a qualidade dos produtos baixou muito, principalmente na área de engenharia, 

desde orçamentos a projetos muito mal detalhados. Planejamento e projeto mal elaborados 

oneram os gastos. Essas ocorrências induziram a alteração da estratégia da instituição referente 

à medição de projetos, consequentemente, de pagamento. A forma de aferição mudou, e as 

medições têm sido pagas somente ao ser comprovado que estão funcionando, quando o objetivo 

da ação é atendido.  Citou como exemplo: a substituição do tipo de pagamento de uma tubulação 

de água e esgoto em metros, pelo tipo pagamento por famílias atendidas pela rede. 

Ainda que haja diversificação de capacidade técnica entre as Secretarias de Governo, Juliana 

observa que a qualidade dos funcionários das equipes executoras tem sido no geral 

problemática. Elas não sabem gerir bem o contrato, permitindo que as empresas contratadas 

comandem os trabalhos. Há uma inversão de controle das ações. O Banco, apesar de acompanhar 

de perto as aquisições e a elaboração do projeto, não se propõe a fiscalizar pari pasu a sua 

execução, até mesmo por insuficiência de pessoal. Nas missões que ocorrem normalmente por 

semestre, a equipe do Banco procura verificar as ocorrências negativas e aconselhar a equipe 

executora. Além desta equipe, chamada de Unidade Gestora de Projeto (UGP), compostas de 
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funcionários públicos, é contratada uma empresa para supervisionar as obras contratadas pelo 

Projeto.  

Então a gente fala isso nas missões, porque às vezes eles ficam 

esperando que a gente seja e atue como a Caixa. Porque a Caixa tem 

vários momentos de controle, ela vai, a cada medição, vai lá e faz o 

controle do que está acontecendo. A gente não se propõe a fazer isso. A 

gente quer que o cliente tenha a capacidade de fazer isso por ele mesmo. 

Seja ele fazendo isso diretamente, seja ele contratando uma empresa de 

supervisão para fazer isso.  

 

7. Grupo de Entrevistas: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  

Entrevistado: Mário Fracalossi 

Projeto: geral – Coordenadoria Técnico-Financeira (COTEF) da SEPLAG 

Cargo: Coordenador 

Data: 04 de setembro de 2015 

Local: Fortaleza 

 

Fracalossi foi coordenador da Coordenadoria Técnica-Financeira da Secretaria de Planejamento 

e Gestão do Estado do Ceará (COTEF-SEPLAG) entre os anos de 2007-2012. Ele é geólogo com 

MBA em Gestão de Projetos. Dentre vários cargos públicos, ele foi coordenador da 

Coordenadoria Técnica-Financeira da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará 

(COTEF-SEPLAG) entre os anos de 2007-2012, durante a gestão do Governador Cid Gomes 

(2007-2014). 

Na entrevista foi abordada a relação entre o Governo do Estado do Ceará e os Bancos 

Internacionais sob a ótica do Governo, quais são os critérios utilizados para a escolha do agente 

financiador, quais são as vantagens de contratar com eles, e quais as dificuldades.  

Mário procurou fazer uma amarração dos passos para a implementação de um projeto com 

financiamento externo. Esses passos estão bem discriminados no Manual de Pleito Internacional 

elaborado pela SEPLAG fundamentado por um manual elaborado pela SEAIN, contando com 

acréscimos embasados pela experiência do próprio Governo do Estado ao longo de décadas de 

relacionamento com os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento.  
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O manual da SEAIN expõe uma lista vasta de instituições disponíveis para contratação com os 

governos subnacionais, não somente Bancos Multilaterais, como também Agências 

Governamentais, Bancos de Exportação/Importação e também bancos privados. No entanto, 

nessa relação constam apenas informações gerais sobre os agentes. Detalhes como linhas 

específicas de crédito, o limite de exposição de cada um para o Brasil naquele momento, as taxas 

de juros e forma de pagamento atuais, devem ser complementados por meio de conversas com a 

diretoria dos Bancos. BIRD e BID possuem uma abrangência de produtos para praticamente 

todas as a políticas públicas. 

O BIRD e o BID têm modo de operar semelhantes, muito assistencial. Por meio de uma grande 

equipe de funcionários e consultores, eles montam o projeto juntamente com o mutuário. São 

considerados por Mário muito bons em planejamento e gestão. “E o mutuário sabendo utilizar 

essa parceria, ele vai criando um capital humano, dentro do estado ou município, que melhora as 

condições para a execução do próprio projeto. ” Esses Bancos também contam com recursos 

não-reembolsáveis de fundos próprios e de parceiros para estudos específicos, que chegam a 

US$ 1 milhão por projeto. Se por um lado essa assistência é importante do ponto de vista da 

qualidade do projeto, por outro, ocasiona um tempo de aprovação do financiamento muito mais 

longo do que de outras agências como a CAF.  

A CAF, por ser um banco menor, possui uma taxa de juros maior que a dos grandes bancos, cerca 

de 2% contra 1% do BID e BIRD. Entretanto é uma boa opção quando o gestor necessita de 

financiamento rápido e possui projetos já em fase final. Outro ponto levantado para escolha do 

agente é seu histórico de atuação no estado. Quando um Banco já trabalhou previamente num 

setor, como o BIRD em Recursos Hídricos e o BID em projetos rodoviários para o Estado do 

Ceará, não há mais necessidade de todo um reconhecimento da área, com várias missões do 

Banco para se situarem na região.  

Mário compara o modo de atuar da CAF com o do BNDES, pois ambos realizam apenas uma 

análise de capacidade financeira e institucional do mutuário, sem se debruçar na elaboração e 

execução do projeto. O BNDES, durante o Governo Cid Gomes (2007-2014), aumentou sua 

participação na carteira de créditos externos de 10% para 60%, mesmo contando com juros bem 

mais altos (cerca de 8%) que os Bancos Multilaterais. Essa mudança tem se refletido no Brasil 

inteiro, porém é um movimento impulsionado pelo próprio BNDES, que tem expandido suas 

linhas de financiamento ao setor público.  

Captar dinheiro internamente sai mais oneroso, porque o rating utilizado é o do mutuário – 

estados federativos e municípios, como faz a Caixa Econômica e o BNDES - e não o do garantidor 

– a União, caso dos Bancos Multilaterais. De forma que, além dos BMDs já captarem recursos no 
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mercado de capitais por condições melhores que o do Governo Federal brasileiro, ao emprestar 

dinheiro para os Governos dos Estados e Prefeituras, eles o fazem pelo rating da União. Diante 

disso, a escolha pela o agente financiador fundamenta-se numa análise de custo-benefício 

naquele momento específico, considerando os aspectos financeiros de curto prazo e longo prazo, 

impacto na balança de pagamento, interferência no Plano Plurianual de Governo, considerando 

também o tempo para aprovação de cada projeto pelo agente, etc.   

Um parêntese sobre o BNDES é colocado para explicar que suas licitações são abertas apenas 

para empresas brasileiras, tanto dentro do Brasil como em outro país, da mesma forma trabalha 

o Exim bank. Já quando as aquisições são feitas com recurso dos BMDs, a publicação dirige-se 

para todas as empresas dos países-membros, não podendo haver restrições quanto à 

nacionalidade, a não ser aquelas empresas que estiverem na black list. 

O relacionamento estreito entre os BMDs e um órgão do Governo facilita o trâmite, que é bem 

complexo.  Mário advoga em favor do Estado do Ceará, cliente assíduo do BID e BIRD, dizendo 

que sempre são elogiados pelos Bancos devido a sua experiência assimilada e estruturada num 

órgão como a COTEF. Dessa maneira, a fim de facilitar o pleito e melhorar gestão dos projetos 

com financiamento externo, as negociações devem começar pela COTEF, e, a partir de certo 

ponto é que o órgão executor inicia sua participação. Mário, não obstante, explica que a 

hierarquia de um Secretário supera a do Coordenador da COTEF, dessa forma, caso o Secretário 

decida seguir o caminho sozinho, ele tem total autonomia. Porém, esse caminho terá mais 

percalços, e, muito provavelmente, o próprio Banco solicitará a presença da COTEF por entender 

que assim o processo desenvolve-se com maior fluidez.  Há cerca de 10 anos, o Estado do Ceará 

encontra-se numa posição confortável em termos de capacidade de endividamento.  

Segundo Mário, não há impedimento nem da COFIEX e nem do Senado diante do fato do Governo 

do Estado Ceará possuir muitos contratos internacionais. Algum impedimento poderia se dar em 

caso de incapacidade de endividamento, ou seja, diante do limite exposição de cada BDM para o 

Brasil. Ele conclui, então, que não há preocupação do Governo Federal quanto à distribuição dos 

recursos internacionais por Estados, até mesmo porque muitos Estados não possuem 

capacidade de absorver esses recursos por irregularidades em suas contas, ou, simplesmente, 

não mostram interesse no pleito. Mário revela ser importante sua ida ao Congresso para 

adiantar a tramitação. Hoje o Governo Federal não está liberando garantia devido a sua política 

econômica de ajuste fiscal.  

Todo ano há reunião de planejamento do Governo do Estado do Ceará com os diretores dos 

Bancos. Essa costura é necessária, visto que a carta-consulta a ser enviada à COFIEX já deve 

conter o nome do agente financiador. Esse detalhe não está explícito em nenhum manual oficial 
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Sobre a influência dos Bancos no planejamento do Ceará, Mário relata que na verdade todo 

projeto que o Governo demanda é resultado do seu PPA, que são destrinchados em programas, 

projetos, metas, ações. Muitas vezes, quando os projetos são apresentados aos BIRD e BID e 

preliminarmente aprovado por eles, posteriormente eles são detalhados em parceria, com 

melhor dimensionamento dos indicadores, e em acordo com as salvaguardas socioambientais 

dessas instituições.  Mas o propósito maior está completamente estabelecido no PPA do Estado.  

Quando o governador Cid Gomes iniciou sua gestão em 2007, havia duas propostas para 

programas de desenvolvimento econômico em três regiões do interior do Estado. Decidiram 

pleitear uma proposta com cada banco, criaram uma espécie de concorrência teste. O Projetos 

Cidades I, na região do Cariri, desenvolveu-se muito mais rápido, devido ao Banco Mundial já ter 

tido experiência em projetos de desenvolvimento urbano no Ceará com o PROURB202. O Projetos 

Cidades do Ceará II, na região do Vale do Jaguaribe e no Vale do Acaraú, além de ter tido uma 

demora na fase de reconhecimento do tema para a região por parte do Banco Interamericano, 

sucumbiu-se a um problema interno do termo incorrendo em alteração de chefe de equipe. Tudo 

isso gerou uma diferença de cerca de dois anos entre a assinatura dos dois projetos.  

Mário revelou também que, na época em que o Projeto Cidades do Ceará II estava em fase de 

preparação, em torno do ano de 2010, o BID havia acordado com o Governo Federal a expansão 

o PRODETUR para outras regiões do país, essa decisão deixou o Banco sem limite de exposição 

para novos empréstimos por uns anos. Nesse interim, a CAF estava começando a atuar no Brasil 

e entrou como parceira do BID na execução do PRODETUR com a finalidade de aliviar a grande 

demanda que surgiu. O BID financiou o PRODETUR-NE há alguns anos, e agora a CAF financia o 

PRODETURIS, junto à Prefeitura de Fortaleza, no entanto, com custos financeiros maiores.  

Normalmente um projeto de desenvolvimento é formulado com prazo de execução de cerca de 5 

anos. Ao longo da execução, algumas coisas devem ser ajustadas, alterações no quadro de custos 

e dos componentes dos projetos. Essas alterações são acordadas pelo Banco, por meio de um 

procedimento padrão a ser seguido, que é facilitado pela experiência da COTEF. Antigamente, a 

carência de início de pagamento do empréstimo era o prazo de execução acrescido em 6 meses. 

Porém, ao perceberem que o retorno econômico dos projetos de infraestrutura só acontecia em 

um prazo muito mais longo, os BMDs flexibilizaram-se e aumentaram essa carência.  

Todas as ações de um projeto devem ter seu payback (retorno) calculado, que pode ser um 

retorno financeiro ou econômico. Todo projeto de desenvolvimento social é viável, qualquer 

ação é possível ter retorno econômico, basta ter criatividade para monetarizar essa ação. 

                                                             
202 Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de Recursos Hídricos, vigente entre 1995 e 2003, executado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional, hoje Secretaria das Cidades.  
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Tratamos o exemplo de urbanização de uma lagoa, o indicador bem-estar da população é 

mensurável e monetarizável.  A taxa de retorno também serve para averiguar que tipo de fonte é 

mais vantajosa, interna ou a externa. A lógica é que empréstimos externos são mais vantajosos 

para projetos com retorno de investimento muito longo, separando as ações com retorno 

imediato para serem executadas com recurso próprio.  

O Banco Mundial não tem mais financiado projetos pequenos por conta dos custos operacionais. 

Uma solução flexibilizada para isso foi o produto SWAp (Sectorial Wide Approach) que agora se 

chama PforR (Project for Results). Um projeto guarda-chuva que tem objetivos e resultados 

definidos, mas que permite várias ações que não precisam estar discriminadas previamente.  O 

recurso cai na conta própria do Governo do Estado, que, dentro do prazo acordado, pode ser 

gasto com muita flexibilidade, no momento em que o Governo achar adequado, obviamente ser 

ferir a consecução do objetivo.  “Esse é o projeto mais inteligente que tem. Porque cria uma 

centralidade, o Estado fica com a opção de botar dinheiro onde ele quiser, e ele faz um acordo 

com o Banco e ele seleciona alguns projetos e alguns indicadores que serão acompanhados. ” 

Projetos que envolvem reassentamento sempre são muito complexos. Os BMDs tratam isso de 

maneira muito sensível, exigindo assistência social estreita com as famílias, adotando soluções 

flexíveis para cada uma delas na elaboração do plano de reassentamento. Como isso é um 

processo demorado, o ideal é que sempre haja ações de diversas naturezas dentro de um 

projeto, para não o paralisar por completo diante de impasses. 

Tanto o BID como o BIRD dão início ao projeto com uma amostra de ações que representa 10-

20% do recurso do projeto. Esse é um projeto dito aberto, pois possibilita a flexibilidade para 

incorporação de outras ideias ao longo de sua execução. Porém, como a preparação e a execução 

do projeto são longas, essa abertura para absorção de novas demandas pode ter resultados 

negativos, na medida em que novos políticos assumem e querem influenciar o desenho do 

projeto. Isso aconteceu no Projetos Cidades do Ceará II que de 12 municípios passou a abranger 

21. Ainda que não tenha mudado o objetivo do projeto, foi uma significativa alteração no seu 

desenho. No Projeto Cidades do Ceará I, do Banco Mundial, apenas as obras seriam financiadas 

por ele, enquanto os projetos teriam recursos de doação japonesa. Diante disso, no contrato com 

o Banco Mundial, as obras estavam conectadas a tais projetos que deveriam já estar prontos ou 

bem adiantados, o que não ocorreu. Como consequência, para posteriores modificações, foi 

necessário um aditivo para retirar algumas ações/obras do contrato.  

Mário acredita que existe dificuldade em o Governo do Estado implementar projetos de 

desenvolvimento econômico, porque na verdade, a ele deveria caber apenas ações 

complementares que perpassassem vários municípios, como rodovias, obras hídricas. No 
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entanto, como o Estado do Ceará ainda tem o setor privado pouco desenvolvido, diferentemente 

da região Sul e Sudeste, o Governo do Estado e o Governo Federal precisam dar mais assistência, 

o que ainda ocorre com bastante dificuldade, devido a disputas entre os municípios, de difícil 

cooperação.  

Um grande investimento feito pelo Governo do Estado do Ceará, tanto para economia do estado 

como para área social, foi a estruturação da malha hídrica nos fins de 1990. Mário relata que 

atualmente (setembro de 2015), apesar de os reservatórios estarem operando com apenas 16% 

da capacidade hídrica do Estado, a atividade econômica mantém-se. Foi implantado um modelo 

de gestão de quantidade de água em período de estiagem, com a expectativa de chuva somente 

no primeiro semestre. Isso garantiu a possibilidade de implantação de indústrias, outras 

atividades econômicas, como várias do agronegócio implantaram-se no interior do estado. 

Um ano depois (2016), Ceará aguardava como agonia as chuvas que não chegavam, sem a menor 

campanha do Governo do Estado para economia de agua pela população. Emergencialmente 

como de praxe, cortes no abastecimento de agua começaram a serem implementados em muitos 

municípios do interior e em bairros mais pobres de Fortaleza (claro que os mais ricos não foram 

afetados). Outro fator agravante e o falho sistema de abastecimento de agua que chega a 

ocasionar perdas de agua limpa ao longo do caminho de até 40%!  Enquanto isso, as duas Usinas 

a Carvão financiadas pelo BID, construídas para fornecer energia para a siderúrgica do Pecém 

(Cerara), utilizam 60% do armazenamento de agua de todo o estado! O clima semiárido pode até 

deflagrar um processo de crise hídrica, mas se o planejamento e a gestão forem eficientes, ela e 

perfeitamente contornável. A ineficiência estatal fica ainda evidente quando de uma crise hídrica 

em regiões ricas como o Sudeste. No entanto, como inúmeras matérias de jornal revelam, a 

ineficácia e sobretudo decorrência de decisões políticas, e não técnicas. 203 

 
  

                                                             
203 Matérias disponíveis em: 1) http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/mais-de-850-municipios-
brasileiros-enfrentam-problemas-por-falta-de-agua-em 
2) http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,justica-mantem-taxa-na-conta-de-edp-e-eneva,70001693892 
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8. Grupo de Entrevistas: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  

Entrevistado: Lana Aguiar Araújo 

Projeto: PROURB (Banco Mundial) 

Cargo: Coordenadora 

Data: 30 de agosto de 2016 

Local: Fortaleza 

 

Marcos do Projeto: 

Carta Consulta: s/d 

Assinatura do Contrato: 06/09/1994 

Início do Projeto: 15/05/1995 

Encerramento do Contrato 31/11/2003 

 
Lana Aguiar é arquiteta e urbanista formada em 1976 pela Universidade Federal do Ceará com 

especialização em Saneamento e Controle Ambiental em 1993 também pela UFC. É servidora do 

Governo do Estado do Ceará desde 1979.  

A conversa com Lana girou em torno do primeiro e maior projeto territorial do Estado do Ceará, 

financiado com recurso do Banco Mundial iniciado em 1994, com valor total de 240 milhões de 

dólares, sendo 140 milhões de dólares financiados pelo Banco Mundial. O Projeto de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão dos Recursos Hídricos (PROURB) foi um marco no 

planejamento urbano e regional do Ceará, por ter comtemplado um grande número de 

municípios do estado.  

Inicialmente o projeto englobava dois grandes componentes, o urbano, gerenciado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SDU) e o hídrico, gerenciado pelo 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH). Após dois anos de início do projeto, decidiram por 

desmembrar esses componentes, e o componente hídrico passou a consistir em um projeto 

próprio.  O PROURB foi finalizado em 2004.  

O componente urbano tratou inicialmente da elaboração de planos diretores para todos os 

municípios com mais de 20mil habitantes, 44 no total, e de provimento de habitação para 

população carente em área de risco ou não. No início as habitações eram feitas em regime de 

mutirão, na tentativa de reproduzir um projeto “bem-sucedido” que havia sido conduzido 

anteriormente pelo Estado. Entretanto perceberam que essa opção de construção não estava 
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sendo bem-sucedida no PROURB, e com a sobra do recurso, destinaram subsídios para as 

famílias contratarem pessoas para construir suas casas.  

O contrato foi assinado no fim de 1994, logo depois do Plano Real, quando o R$ 1,00 foi 

equiparado a US$ 1,00. No ano fiscal de 2000, último ano de desembolso do Banco Mundial, o 

dólar estava a R$1,81 (30/06/2000). Ao longo dos 10 anos de implementação do PROURB, no 

fim de 2004, o dólar chegou a R$ 2,65. Enquanto o projeto estava na fase desembolso por parte 

do Banco, a valorização do dólar configurava-se como uma situação macroeconômica favorável 

para o Governo do Estado, pois, dessa forma, mais recurso financeiro em moeda brasileira foi 

gerado em relação à cotação no dia da assinatura do contrato. No entanto, se no decorrer do 

programa a valorização do dólar foi um fato positivo para o Governo do Estado, depois de 5 anos 

de período de graça, quando o Governo começou a ter que pagar o empréstimo, a situação se 

reverteu. Em janeiro de 2009 o dólar já estava valendo R$ 2,33 e em dezembro de 2009, R$ 1,74. 

O prazo de amortização do empréstimo do PROURB só termina no final de 2018, até lá, é 

imprevisível a cotação do câmbio. Hoje o dólar se encontra no valor de R$ 3,15, levando a crer 

que esse empréstimo, em termos financeiros, não foi um bom negócio.  

Em consequência do excedente de recurso gerado nos primeiros anos do programa, além da 

elaboração de Planos Diretos para os 44 municípios, algumas obras indicadas pelo Plano Diretor, 

projetos de estruturantes, foram escolhidas serem financiadas pelo programa. 

Importante contribuição do PROURB aconteceu na parte institucional, principalmente no que se 

refere à conscientização sobre planejamento urbano. As prefeituras, para serem contemplados, 

deveriam ter uma equipe mínima de um engenheiro, um arquiteto, um assistente 

social/sociólogo, um administrador/economista, dessa forma, um corpo técnico foi sendo 

formado nas prefeituras durante a década de 1990. Lana reforça que a abordagem participativa 

de planos diretores iniciou no Estado do Ceará antes do Ministério das Cidades assumir essa 

bandeira.  

O PROURB, de acordo com Lana, também transformou a atividade profissional dos arquitetos de 

Fortaleza, cuja dedicação à área de planejamento era ínfima naquela década, sobretudo porque a 

gestão pública também não considerava essa matéria importante para o desenvolvimento do 

território. Tanto que até o PROURB, o único município que tinha plano diretor no Estado do 

Ceará era Fortaleza. “Então as empresas que nunca tinham trabalhado com a comunidade, com a 

população foi quando eles passaram a trabalhar, a conhecer mais de perto os municípios e as 

regiões. Então para as empresas foi de um aprendizado... e para a gente também, que não tinha 

essa parte”. 
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Já na década de 1990, observa-se que os projetos financiados com recurso multilateral sempre 

carregavam, independentemente de qualquer tipo de projeto, o chamado componente 

institucional. Esse componente trata da questão de capacitação dos órgãos públicos envolvidos, 

no caso do PROURB, tanto capacitação da SDU, como das prefeituras afetadas. Essas 

capacitações giraram em torno dos planos diretores e da melhoria do sistema de arrecadação de 

impostos. Além disso, esse componente também contempla a aquisição de equipamentos e 

mobiliários para estruturar melhor as prefeituras.  

O PROURB foi desenhado para municípios com capacidade institucional já intermediária, o que 

não condizia com a realidade da maioria dos municípios, emperrando muitas ações do 

programa. Lana e Teresa acreditam que essa foi uma grande falha, e a única, do PROURB. 

Somente quando o Governo do Estado passou a criar condicionantes para a realização de obras, 

a ação de maior interesse das prefeituras, é que o prefeito demonstrava empenho para melhorar 

sua gestão.  

Segundo Lana, no início do PROURB, os prefeitos só estavam desejosos pela construção de 

habitação popular com o recurso do Governo do Estado, restando às prefeituras apenas a 

responsabilidade da aquisição do terreno.   

Um assunto polêmico desse projeto foi o aumento da arrecadação do IPTU como mecanismo 

essencial para justificar o retorno financeiro dos gastos junto ao Banco Mundial. Nenhuma 

prefeitura queria aumentar o valor por ser uma medida muito impopular. Entretanto, a 

arrecadação do IPTU poderia crescer pelo simples fato de, via PROURB, a cartografia dos 

municípios terem sido elaborada, tornando possível a identificação da dimensão de cada 

propriedade urbana, bem como do seu proprietário.  

No PROURB, ao contrário do que acontece atualmente no Projeto Cidades do Ceará, as licitações 

foram feitas pelas prefeituras, e não pelo Governo do Estado. Então, visto que as prefeituras 

eram completamente desestruturadas fisicamente e intelectualmente, a dificuldade foi enorme, 

sobretudo porque além de ter que seguir as regras brasileiras de licitações, elas tinham que 

seguir as regras do Banco. Foi dado o exemplo da licitação de uma obra estruturante no 

município de Beberibe que o Banco Mundial glosou devido à mudança de sala da equipe que 

fazia a licitação durante a abertura dos envelopes. Falha elementar. 

Para as contratações de projetos, a UGP do PROURB considerava mais fácil seguir as regras de 

contratação do banco por serem mais simples. Já para as contratações de obras, seguiram a lei 

federal 8666/93. Embora algumas licitações tenham sido abertas internacionalmente, apenas na 
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parte de recursos hídricos uma empresa de fora do Brasil ganhou e montou consórcio com 

outras do Estado do Ceará.  

O PROURB ganhou prêmio de good practices dado pelo Banco Mundial. Conforme Lana, o projeto 

só não ganhou prêmio de best practice por motivos formais de apresentação do projeto.  

Eu acho que o PROURB foi um projeto excelente. E acho que hoje 

em dia continua. Porque ele integrava as coisas que os prefeitos 

queriam. Ele mexia na parte de capacitação da prefeitura, ele mexia na 

parte de planejamento urbano da cidade, era uma coisa integrada. Eu 

tinha que melhorar a estrutura da prefeitura para a prefeitura poder 

planejar e acompanhar o planejamento. Eu tinha que melhorar a cidade 

para ela se desenvolver, receber recurso que pudessem se 

transformar...que tivessem consequências econômicas. Eu trabalhava a 

população. Todos os componentes trabalhavam com a população, mas 

era um processo que nesse tempo não estava se falando ainda no Brasil, 

de participação.  

Além de todas as dificuldades relatadas, somara-se as dificuldades geradas quando a gestão 

municipal mudava. As ações que já haviam sido desenvolvidas no município no âmbito 

institucional praticamente eram anuladas. Muitos municípios não avançaram por conta disso.  

Sobre a relação da UGP com o Banco Mundial, na percepção da Lana, o banco exigia muita para a 

aprovação de projetos, mas na medida em que os projetos foram sendo executados, a relação 

ficou menos conflituosa. “Olha, terminou que a gente teve uma relação boa com o banco. No 

começo eles vinham assim de cima para baixo. Na medida em que os projetos foram 

prosperando, que eles viram a gente aqui tinha conhecimento... esse negócio...” 

Um exemplo citado foi o projeto na Praia de Jericoacoara, cujos moradores denunciaram ao 

Banco alegando não ser participativo. Segundo Lana, essa denúncia não passou de conflitos 

locais entre grupos com interesses divergentes, advogando que houve muitas reuniões no local. 

Para ratificar essa afirmação, Lana relata que, diante dessas denúncias, especialistas do banco 

foram até à Praia de Jericoacoara com o propósito de verificar a questão e corroboraram o 

posicionamento do Governo do Estado. Lana assume que foi o projeto mais participativo que ela 

tem conhecimento no Governo do Estado.  

O PROURB não foi desenvolvido em torno de uma abordagem regional, o foco foi mais 

intraurbano. Pode-se dizer que as ações ligadas ao componente hídrico foram mais bem-
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sucedidas no quesito integração regional, demonstrado grande impacto positivo na questão da 

seca no Ceará. Até então, em períodos de estiagem a paisagem de Fortaleza ficava repleta de 

imigrantes que fugiam da seca e acabavam por se aglomerar em favelas.  

A necessidade de mais enfoque no desenvolvimento regional, no entretanto, foi sendo percebida 

ao longo do projeto, desencadeando ao final a elaboração dos Planos de Desenvolvimento 

Regional (PDRs). Foram elaborados cinco PDRs em 2003, que por sua vez fizeram surgir os 

Projetos Cidades do Ceará. Lana, citando a publicação oficial do PROURB, explica: “’O programa 

atingiu indiretamente 64% da população urbana do Ceará”. [...]  “Com o desenvolvimento do 

programa surgiu a necessidade de uma nova abordagem que levasse em conta o enfoque de 

caráter regional integrando visões’. Foi de onde saíram os PDRs [Plano de Desenvolvimento 

Regional]. Foi com o desenvolvimento...” 

 

9. Grupo de Entrevistas: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  

Entrevistado: Lívia Castro, André Moura e Fernanda Lima 

Projeto: Projeto Cidades do Ceará I – Cariri (Banco Mundial) 

Cargo: Unidade Gerenciadora do Projeto 

Data: 11 de janeiro de 2017 

Local: Fortaleza 

 

Marcos do Projeto: 

Carta Consulta: 14/04/2004 

Assinatura do Contrato 19/02/2009 

Início do Projeto 22/12/2009 

Encerramento do Contrato 30/11/2016 

 

A entrevista com a equipe do Projeto Cidades do Ceará - Cariri aconteceu no momento do 

projeto chamado período de graça (grace period). Esse período de cerca de três meses acontece 

após o fechamento do projeto, sendo destinado para o fechamento do balanço e envio dos 

últimos documentos ao banco. O fechamento do projeto estava previsto para fim de 2014, mas 

ele foi adiado por dois anos, por dificuldade de implementação das ações, principalmente devido 

aos trâmites licitatórios. Dessa forma, o encerramento do contrato deu-se oficialmente em 30 de 

novembro de 2016, ou seja, foram quase oito anos de implementação de projeto.  
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A ideia de desenvolvimento regional figura nas grandes estratégias do Governo do Estado do 

Ceará desde o primeiro mandato do Cid Gomes. O Governo encara como um grande problema a 

atração populacional da RMF e adota estratégias para fixar a população em outras regiões. O  

Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional do Ceará Cidades do Ceará - Cariri é “um 

projeto que visa estimular a economia, melhorar a infraestrutura urbana e ampliar as 

capacidades específicas de cada município do Cariri”. Cada um dos três objetivos especificados 

corresponde a um componente do projeto. A ideia central é desenvolver a região do Cariri para 

diminuir a desigualdade socioeconômica em relação à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 

consequentemente, diminuir a disparidade populacional entre a RMF e outras regiões.  

A estratégia inicial dos dois Projetos Cidades do Ceará (Cariri e Vales do Jaguaribe e Acaraú) era 

fortalecer atividades produtivas com um nível de desenvolvimento médio ou avançado, as quais, 

a partir do investimento estatal, fossem capazes de desencadear outros processos produtivos 

suficientes para a autossustentabilidade da região. No entanto, o que parecia ser simples, 

mostrou-se complexo desde o início, principalmente na região do Vale do Acaraú. No Cariri, 

desde a concepção do projeto, objetiva-se trabalhar com o setor de calçados e turismo (tanto 

ecológico204 como o religioso205), tanto por meio de ações de capacitação profissional, melhoria 

de gestão e planejamento, como em infraestrutura e outras obras civis que pudessem apoiar 

esses setores. No entanto, este foco nos chamados Arranjos Produtivos Locais (APL) acabou se 

perdendo ao longo da implementação dos dois projetos, devido tanto à dificuldade do Estado em 

intervir diretamente no setor privado, como também devido à carência da região em 

infraestrutura básica.  

Embora o foco em APLs tenha sido praticamente extinto do objetivo do projeto, algumas obras 

foram direcionadas às atividades econômicas de turismo e calçados, como o Geopark e o Centro 

de Calçados. O turismo foi a atividade na qual mais se investiu pela facilidade do Governo em 

                                                             
204 Na regiao do Cariri, no sul do Ceará, existe um sitio arqueologico considerada um Geopark, que é uma 

área de patrimonio mundial protegida pela UNESCO. http://geoparkararipe.org.br/.   

205 Padre Cicero foi um sacerdote católico brasileiro, considerado santo pelos populares. Carismático, 

obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como 

do Nordeste. Nasceu na cidade do Crato em 1844 e morreu em Juazeiro em 1934.  Uma estatua de 27 

metros foi construida 1967 em sua homanagem em Juazeiro, e, desde entao, milhoes de fieis peregrinam 

para o Cariri para pedir a bencao ao “Padim Cico”, movimentando o turismo da regiao do Cariri.    

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carisma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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interferir nesse setor. Os investimentos em atividade turística consistem em grande parte em 

investimentos em infraestrutura, como as ligadas a rodovias e `a preservação ambiental.  

O projeto iniciou-se em 2009. Em 2011, quando da segunda gestão do Governador Cid Gomes, 

houve mudança de secretário das Cidades. Camilo Santana (atual governador do Estado do Ceará 

desde 2015) assumiu a pasta e adotou uma postura diferente do secretário Joaquim Cartaxo em 

relação ao Projeto Cidades do Ceará. Em vez de concentrar recursos nos municípios 

categorizados como municípios-polo, ele pulverizou os recursos em municípios menores. 

Segundo a UGP, Camilo, por ser da região do Cariri, travou maiores diálogos com as prefeituras, 

absorvendo com maior cuidado suas demandas. No entanto, há críticas quanto a esse viés de 

ação, por alguns técnicos acharem que muitas pequenas obras poderiam ter sido realizadas 

pelas próprias prefeituras, liberando recurso do Projeto Cidades para ações de maior impacto. O 

mesmo acabou ocorrendo no Projeto Cidades Vales do Jaguaribe e Acaraú.  

Cerca de 70% da carteira de projetos mudou, e essa grande mudança atrasou bastante o 

cronograma de execução das ações, acarretando o adiamento da data de conclusão do programa. 

Os únicos projetos de grande impacto que foram mantidos na carteira foram o Aterro Sanitário 

Regional e a Avenida do Contorno. Entretanto, destaca-se que apenas o projeto do aterro foi 

elaborado dentro do programa, a obra foi retirada por falta de tempo para executa-la. Em 

relação à Avenida do Contorno, apenas um dos trechos (de oito no total) foi projetado e 

executado. Frente a isso nota-se que o Projeto Cidades do Ceará Cariri não passou de um 

conjunto de obras comuns que realmente as prefeituras poderiam ter realizado, com a exceção 

dos investimentos destinados ao Geopark.  

 
10. Grupo de Entrevistas: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  

Entrevistado: Marcelo Colares de Oliveira 

Projeto: outros não financiados por BMDs 

Cargo: Arquiteto servidor público 

Data: 01 de fevereiro de 2017 

Local: Fortaleza 

 

Marcelo é arquiteto e urbanista, formado em 1976 pela Universidade Federal do Ceará com 

especialização em Saneamento e Controle Ambiental em 1993, também pela UFC. É servidor 

público do Governo do Estado do Ceará desde 1977, iniciando sua carreira na Superintendência 

de Obras do Estado do Ceará (SOEC). Em 1991, foi cedido para a Superintendência de 
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Desenvolvimento Urbano (SEDURB), e depois para Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente (SDU) que era uma afiliada da SEDURB.  

Ao longo da história da estruturação do Governo do Estado do Ceará, a pasta responsável por 

Desenvolvimento Territorial foi mudada diversas vezes. Em 1999 a SDU foi extinta e absorvida 

pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), ressurgindo em 2003 como Secretaria de 

Desenvolvimento Local e Regional (SDLR), mudando seu nome para Secretaria das Cidades em 

2007. A maior contribuição profissional de Marcelo deu-se na área de gestão participava de 

projetos ligados a intervenções em recursos hídricos. 

Em uma entrevista livre, Marcelo estruturou nossa conversa baseada em sua história 

profissional. Ao longo das informações sobre os projetos nos quais trabalhou, foram feitas 

algumas perguntas, e respostas interessantes veio à tona.  

Primeiramente conversamos sobre projeto SANEAR, financiado pelo BID, gerenciado pela SDU, 

na área de saneamento ambiental da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O projeto se 

iniciou em 1991 e teve duração de 4 anos. Ele foi estruturado em 4 componentes, meio ambiente 

(gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente - SEMACE), esgotamento, resíduos sólidos e 

drenagem urbana, sendo esse último de responsabilidade do Marcelo. A equipe de servidores 

que trabalhava nesse projeto era extremamente pequena, composta somente pelos 4 gerentes 

dos componentes e por um coordenador, Augusto Neves. Dessa forma, todos os projetos eram 

detalhados por escritórios contratados via licitação, as obras eram fiscalizadas por uma empresa 

gerenciadora (no caso, a Concremat), e os gerentes ficavam responsáveis pela concepção dos 

projetos e do gerenciamento dos contratos.  

Afirma Marcelo que o BID praticamente não interviu no desenho do projeto, estava focado 

apenas na parte processual. “Quer dizer, claro que intervinha, mas não no desenho, nas nossas 

opções. Eles são muito técnicos. Tanto que esses 4 projetos, o projeto Sanear com as 4 etapas, ele 

foi defendido por eles lá nas missões em Washington. ” 

Frente às corriqueiras mudanças de prioridades de investimentos dentro de um programa, 

conflitos dentro da equipe podem acontecer. No projeto Sanear, Marcelo achava que era 

tecnicamente mais coerente iniciar o projeto pela preservação ao dos grandes rios de Fortaleza, 

enquanto o secretario da SDU, Adolfo Marinho, preferiu focar nas lagoas. A justificativa do 

secretário foi a opção pelo menor custo da ação. Entretanto, Marcelo opina que a real razão era  

a não disposição para enfrentar as inúmeros famílias que naquela época já moravam 

precariamente às margens dos rios.  
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Com esse desentendimento com o secretário da SDU, Marcelo imaginou que voltaria para o seu 

órgão de origem, a SOEC, entretanto, ele foi convidado para integrar a equipe do projeto de Nova 

Jaguaribara, permanecendo na SDU. Este projeto tratou da construção de um grande açude, o 

Castanhão que submergiria uma cidade de 5 mil habitantes, estes a serem removidos para uma 

nova área a poucos quilômetros de distância. O projeto deu-se início em 1995, com recurso total 

do tesouro. A cidade foi inaugurada em 2001, projetada para uma população de 75 mil 

habitantes em um horizonte de 20 anos. Hoje, passados 15 anos, a cidade tem um pouco mais de 

10 mil habitantes. Marcelo avalia esse insucesso na atração de pessoas para a nova cidade como 

uma falha do Estado em não ter implementado projetos paralelos essenciais para dinamizar 

região: distrito industrial, projetos de irrigação, etc. 

Marcelo, juntamente com outra arquiteta servidora, Marilac Ximenes e a assistente social 

Gracinha, ficaram responsáveis pelo plano urbanístico da Nova Jaguaribara, que, segundo ele, foi 

conduzido com acentuada participação da população. A empresa gerenciadora foi a Águas Solos. 

Ele comenta que, surpreendentemente, diferentemente do que tem acontecido nas gestões de 

esquerda, o governo Tasso Jereissati, PSDB, centro-direita, proporcionou ampla participação da 

população no processo de implementação de Nova Jaguaribara. Marcelo acredita que esse 

projeto foi um indutor para a qualificação da própria secretaria, considerando esse projeto um 

modelo a ser seguido. 

Em 2001, com o sucesso da liderança de Marcelo na condução do processo participativo de Nova 

Jaguaribara, ele foi convidado para liderar o processo de estruturação dos Comitês de Bacias do 

Ceará na Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (COGERH). O Estado do 

Ceará é considerado pelos BMDs um modelo na gestão de recursos hídricos (controle e 

gerenciamento de agua, locação de agua, irrigação), sendo convidado por eles para compartilhar 

sua experiência em outros países.  

O Ceará por ter 99% do seu território em região semiárida, já enfrentou difíceis circunstâncias 

relacionadas a grandes períodos de estiagem. Embora todos o sistema hídrico do Estado do 

Ceará pudesse operar de forma mais eficiente, muitos consideram o Ceará um caso de sucesso, 

tendo iniciado essa mudança de cenário na década de 1992, após a elaboração e a 

implementação de estratégias contidas no Plano de Estadual de Recursos Hídricos, elaborado 

pela SRH. Marcelo atribui esse mérito a iniciativa dos técnicos e do secretário de Recursos 

Hídricos (Macedo) que defenderam junto ao Governador Tasso Jereissati (1995-2002) a 

implementação desse Plano Estadual, que desencadeou grandes obras como: Nova Jaguaribara, 

Canal do Trabalhador, Comitês de Bacias, Açude Castanhão. 
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Na sequência conversamos sobre os chamados Projetos Especiais da Secretaria das Cidades, que 

se referem ao controle ambiental e urbano dos rios Cocó, Maranguapinho e Dendê, projetos 

estes que tiveram início na gestão do secretário arquiteto Cartaxo (2007-2010), originados a 

partir de um plano da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Apesar desse grande movimento 

do secretário afiliado ao PT, a gestão participativa desses projetos ficou muito aquém do 

desejado por Marcelo.  

Também foi abordada na entrevista a questão de altos cargos serem compostos sempre por 

pessoas com menos ímpeto por transformar a realidade, por pessoas menos sensíveis 

socialmente. Marcelo relatou que já se decepcionou bastante tanto com executivos/políticos do 

Partido dos Trabalhadores como com colegas que mudaram demais seu posicionamento quando 

assumiram cargos mais altos 

Os três projetos dos rios anteriormente citado ainda estão sendo implementados e incluem 

obras de controle e amortecimento de ondas de cheias, visando a diminuição a faixa de 

inundações, além de reduzir o número de famílias a serem removidas; obras de 

desassoreamento (dragagem do rio); obras de urbanização e saneamento e; obras de habitação 

popular, para remanejamento de famílias vivendo em áreas de risco ao longo dos rios. Somente 

no Rio Maranguapinho 12500 famílias tiveram que ser realocadas por estarem assentadas em 

áreas de risco. A grande quantidade de famílias a serem removidas mudou o entendimento dos 

técnicos envolvidos sobre o que deveria ser área de preservação permanente, que, segundo o 

Código Florestal de 1965 (permanecendo o mesmo entendimento na sua revisão de 2012), tem 

faixas simétricas para as duas margens dos rios, com limites fixados de acordo com a largura da 

cheia.  

Marcelo comenta a dificuldade em realizar as desapropriações, tanto em regiões com preço da 

terra elevado (zona leste de Fortaleza) como em regiões com preço da terra mais baixo (zona 

oeste de Fortaleza). Ele reflete que muitas vezes é mais fácil desapropriar em regiões 

valorizadas pelo fato de o proprietário não ter tanto apego ao local, acarretando uma negociação 

simples caso o valor a ser pago for condizente com que ele pede. Afirmou também que o maior 

embuste decorre de questões políticas e nãos econômicas, embora poder político quase sempre 

esteja ligado ao poder econômico. Ele relatou alguns casos problemáticos de desapropriação que 

foram tramitados na justiça, os quais desembargadores e senadores atuaram sempre contra a 

Secretaria, por meios escusos de troca de favores, na velha relação promíscua brasileira entre o 

público e o privado.  

O último assunto a ser abordado referiu-se à Caixa Econômica Federal (CEF), que é o órgão 

gestor do recurso federal para área de intervenção direta territorial. Marcelo não é o primeiro 
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servidor a relatar que a CEF não trabalha com espírito de colaboração. Seus funcionários atuam 

como se não fossem também servidores públicos e sua finalidade maior não fosse trabalhar para 

a sociedade brasileira. Os servidores da CEF posicionam-se como fiscais rígidos e inflexíveis, 

desconsiderando friamente as particularidades do processo.  Marcelo aponta diferenças na 

postura dos bancos multilaterais e dos bancos nacionais, enquanto os primeiros mostram-se 

mais compreensíveis às dificuldades de projeto, aqueles apresentam-se inflexíveis.  

 

11. Grupo de Entrevistas: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Entrevistado: Luiz Mauro Aragão Rosa 

Projeto: Programa de Valorização Turística do Litoral Oeste – PROINFTUR (CAF) 

Cargo: Coordenador 

Data: 07 de novembro de 2017 

Local: Fortaleza 

 

Marcos do Projeto: 

Carta Consulta: 08/02/2010 

Contratação da UGP: 25 /01/2012 

Aprovação pela CAF 03/07/2012 

Assinatura do Contrato: 28 /08/2013 

Início do Projeto: setembro de 2013  

Previsão de Fechamento: agosto de 2020 

Encerramento do Contrato 30/11/2016 

Amortização: 16 parcelas semestrais.  

Carência: 4,5 anos. 

 

Luiz Rosa é formado em administração de empresas pela Faculdade Cearense, com MBA na 

Universidade Cândido Cearense no Rio de Janeiro. Ele é coordenador do PROINFTUR desde 

março de 2015, quando a primeira coordenadora, Larissa Menescal, saiu para assumir um cargo 

na Prefeitura de Fortaleza. Antes de assumir a coordenadoria, ele já trabalhava no Proinftur 

como gerente de monitoramento e controle (julho de 2013 - março de 2015).  Seus trabalhos 

anteriores mais recentes também foram no setor público, mas na Prefeitura de Fortaleza, 
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especificamente na Secretaria Extraordinária da Copa de Fortaleza (SECOPAFOR) como gerente 

de estradas entre 2009-2013 e NA Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETUFOR).  

O PROINFTUR é um contrato de US$ 160 milhões, dos quais US$ 112 milhões são financiados 

pelo CAF. Os investimentos concentram-se em 12 municípios da Costa Oeste do Ceará (São 

Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi, Itapipoca, Amontada, Itarema, Acaraú, Cruz, 

Jijoca de Jericoacora, Camocim e Barroquinha), acrescentando ainda Chaval e Granja que 

entraram posteriormente. Por ser um banco menor que o BID e o Banco Mundial, as condições 

de pagamento do empréstimo não são tão boas: a carência do contrato é 4 anos e o prazo de 

amortização, somente de 12 anos.  

Antes do início do PROINFTUR, a empresa pernambucana Geossistemas havia elaborado 18 

projetos de infraestrutura para 12 localidades no Ceará. A existência desses projetos executivos 

já elaborados foi um dos principais fatores que influenciaram a decisão de contratação com a 

CAF, na medida em que a SETUR não estava interessada em cooperação técnica, mas sim em 

desembolso rápido. A CAF diferencia-se dos Banco Mundial e BID em consequência da rapidez 

dos seus trâmites de contratação, com baixa exigência em relação a documentos formais de 

concepção e preparação, como também em relação ao acompanhamento da execução das obras. 

Por outro lado, essa agilidade só é possível em virtude da CAF não se envolver em nenhuma 

dessas etapas, ou seja, não há cooperação técnica entre o banco e o mutuário. No entanto, essa 

avidez por um rápido empréstimo fez dessa uma decisão precipitada, desperdiçando recursos 

públicos.  

Quando o contrato com a CAF foi assinado, foi reconhecida a necessidade de firmação de 

cooperação técnica com outros órgãos do governo do Estado, Departamento de Arquitetura e 

Engenharia (DAE), Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará (CAGECE), visto que UGP do Proinftur funciona apenas como gestora de contratos. A 

UGP não elabora projetos e nem fiscaliza obras, eventualmente ocorreu de a equipe ficar 

responsável pela elaboração de termos de referências para a contração de consultoria. A UGP 

conta com 6 gerentes e um coordenador, e não é de se surpreender que a formação desse 

coordenador é em administração de empresas, ou seja, não guarda nenhuma relação na sua 

formação com planejamento.  

Somente após a contratação com a CAF e a firmação do termo de cooperação com o DAE, é que 

os arquitetos e engenheiros do Departamento puderam avaliar os tais 18 projetos que eram 

considerados pela SETUR como em situação de execução. Depois de muitas idas e vindas de 

tentativa de correção da má elaboração dos projetos, todos foram cancelados por serem 
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considerados de péssima qualidade.  O DAE se responsabilizou em elaborar 7 projetos, e as 

prefeituras beneficiadas elaborariam os outros.  

A CAF, ao contrário do BID e Banco Mundial é bem menos burocrática. Por meio de um ofício ou 

declaração se resolve muitos problemas.  Foi dado o exemplo do subcomponente 2.1 “Melhorias 

Urbanas...” que não tem uma definição especifica quanto aos projetos da carteira, qualquer 

mudança referente aos projetos pode ser modificada a base de ofício.  A CAF analisa, se achar 

interessante, dar a não-objeção.  

A CAF não acompanha licitação em nenhum nível e nem possui regras próprias para tal, assim 

como o BID e o Banco Mundial.  As obrigações burocráticas referem-se apenas ao envio dos 

contratos, relatórios ambientais e relatórios semestrais, 

Luiz Mauro comentou que a SETUR já está negociando um novo financiamento para turismo na 

área de promoção da atividade que também vai contar com a parceria da Secretaria de Cultura 

do Estado. Além do foco principal de promoção turística, vão aproveitar e incluir saneamento 

para as localidades da Praia do Preá em Cruz e de Icaraizinho em Amontada.  

Tida como oportunidade, é frequente a inclusão de obras/ações num contrato que não se 

encaixam muito no objetivo inicial do programa. No caso do PROINFTUR, ao analisar a matriz de 

ações do programa, verifica-se a elaboração do projeto para a ampliação da pista do Aeroporto 

de Aracati, município localizado na Costa Leste. Essa ação não tem nada a ver com o programa 

que é destinado para ações na Costa Oeste do Ceará. Aeroporto de Aracati é mais uma obra 

questionável do Governo do Estado. O Aeroporto encontra-se somente a 100 km de Fortaleza, 

com obra entregue em 2012, mas mesmo depois de 5 anos ainda não conseguiu homologação da 

ANAC para voos comerciais. Já houve notícias de jornais que informação que não era de 

interesse de empresas aéreas operar em aeroportos pequenos tão próximos da capital.  

Ao ser questionando sobre o porquê do Aeroporto de Aracati está na carteira de projetos, uma 

vez que o munícipio localiza-se na Costa Leste, Luiz explica que o antigo secretário da SETUR é 

de Aracati e pediu para incluir o projeto de ampliação da sua pista, Hoje, Bismark Maia é prefeito 

do município e dono de muitas terras na região.  

O PROINFTUR estava programado para terminar em setembro de 2017, mas em virtude do 

problema com a reelaboração dos projetos em 2015-2016, foi pedido um adiamento de prazo. 

Assim, o programa findará em setembro de 2020. Outra justificativa para o adiamento da 

conclusão do programa foi a inclusão na carteira de projetos da construção do Aeroporto de 

Jericoacoara, localizado no município de Cruz. 
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Na gestão passada do secretário de Turismo Bismarck Maia (2011-2014), quando o Proinftur foi 

concebido, não se vislumbrava para Jericoacoara, a praia mais famosa do Ceará, o fortalecimento 

dessa localidade como um segundo polo turístico do Ceará. O novo secretário, Arialdo Pinho, 

apostou nessa estratégia e partiu logo para a construção de um novo aeroporto que já está 

operando com dois voos por semana vindos de São Paulo, já também negociações para voos 

entre Fortaleza e o Jericoacoara. 

Sobre a obra do Aeroporto de Jericoacoara: a pista foi executada por meio um consórcio entre 

SBS e Conterne; para o terminal, deu-se um consórcio entre a Poly e a AMP. A contrapartida do 

Governo Estado do Ceará deu-se via empréstimo da linha Proinvest do Banco do Brasil.  

Um condicionante para o PROINFTUR começar as obras foi a contratação de uma empresa 

supervisora de obras por meio de uma licitação internacional – obrigatória para contratos acima 

de US$ 2 milhões, segundo regras da CAF. A empresa vencedora foi a holandesa multinacional. 

Esta empresa, ao comprar várias outras no Brasil, passou a se chamar Arcadis/Logus. A Logus 

que atuava em grandes obras no Brasil. Em São Luís em atuou no Porto do Itaqui, no Ceará ela 

atuou na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).  

Luiz Rosa justifica a falta de informação sobre os projetos no website da CAF com reduzido 

número de funcionários no escritório de Brasília. Porém, a mesma falta de informação ocorre 

com o website da SETUR.  

Todos os projetos de urbanismo e de infraestrutura foram feitos fora da UGP. Diante disso, Luiz 

Rosa acredita que a UGP do PROINFTUR acabou por não ter autoria dos projetos, isto é, trabalha 

praticamente apenas como gestora de contratos. Ele opina que caso haja outro programa de 

infraestrutura gerido pela SETUR, deveria haver um escritório de projetos com arquitetos 

específicos para o programa, dentro da UGP, e não contratado por fora. 

O Componente 1 – Turismo -  foi o único que foi gestado dentro da Unidade de Gerenciamento do 

Projeto, pois foi elaborado por ela um termo de referência (TR) para a contratação de uma 

empresa para executar todas as ações. Luiz Rosa conta que elaborar esse TR foi um grande 

desafio, pois o SEBRAE não conseguiu ajudá-los nem no desenho desse documento. Na gestão 

passada até pensaram em fazer uma dispensa de licitação e contratar Instituto Idesco ligado à 

UECE, mas como o valor do contrato era muito alto, ficaram receosos.  

O início do ciclo de licitações começa com TR, daí a importância de ele ser muito bem elaborado, 

do contrário, desencadeará problemas em todas as outras etapas. De acordo, com Rosa, essa foi a 

razão pela qual o componente1 demorou tanto a ser executado, pois o TR só foi lançado quando 
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tinham absoluta certeza das nossas necessidades. A consultoria foi contratada em 2016, seis 

meses antes do prazo inicial para o final do PROINFTUR.  

O Componente 1 tem 93 produtos e mais de 150 subprodutos. São 7mil horas de capacitação, há 

reuniões de rodada de negócios. Todos os APLs das praias foram identificados, e há trabalho de 

fortalecimento. A empresa que ganhou colocou duas profissionais do turismo trabalhando junto 

com a UGP. 

O PROINFTUR já foi assinado com quase toda a carteira de projetos definida, a única mudança 

aconteceu foi a inclusão de alguns trechos rodoviários decorrentes da valorização do dólar ao 

longo do projeto. Ainda assim, como foi observado nos outros projetos, apesar de o objetivo 

permanecer os mesmos, muitas alterações dentro do programa são possíveis, ainda mais quando 

o credor é um órgão “flexível” como a CAF. Dessa forma, foi questionado ao coordenador sobre o 

possível assédio dos prefeitos. Ele disse que deixa muito claro para os prefeitos que existe um 

limite financeiro, e que qualquer demanda deve ser conversada com o secretário, e se o 

secretário achar que ela é interessante (por qualquer motivo), ela é conversada com a UGP. Rosa 

diz que sempre há diálogo entre o secretário e a UGP.  

Ao final do PRODETUR NE-I, houve muita crítica por parte do BID, resultando na exigência de 

elaboração do Plano de Desenvolvimento do Turismo Integrado e Sustentável (PDTIS) para 

guiar as ações do PRODETUR NE-II. Ao ser indago se os PDTIS haviam sido utilizado na 

concepção do PROINFTUR, Rosa disse que, apesar de não ter participado da concepção do 

projeto, tem certeza que eles não foram utilizados para nada. Ele diz: “Sabe para que serve esses 

planos na prática? Para serem colocados na gaveta. Ninguém lê. Não adianta dizer que lê, porque 

não lê. As pessoas que estão envolvidas nesses programas... gestão de longo prazo hoje são 4 

anos. Se eu for falar para um gestor sobre o PDTIS, ele não sabe nem o que é.” 

Luiz Rosa acredita que os objetivos do programa estão sendo atendidos. “Até porque se não 

atendesse eu nem estaria trabalhando nele. Isso é uma questão pessoal minha. ”. Por mais que os 

donos dos meios de produção fiquem ainda mais ricos, ele acredita que a população local foi a 

maior beneficiada. “Por exemplo: a duplicação da CE 085 isso aí a gente nem precisa nem falar. 

Traz segurança, valoriza as terras, valoriza. Mas traz segurança, não tem mais engarrafamento 

maluco dos carnavais, diminui o tempo de viagem dos turistas e dos locais. Povo cearense 

também. Facilita o escoamento da produção. 
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