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RESUMO 

 

 É fato que a ocorrência de experiências locais bem-sucedidas está fortemente 

associada às políticas públicas indutoras de apoio creditício aos negócios ligados às cadeias 

produtivas prioritárias  e/ou àquelas criadoras de marco regulatório para o desenvolvimento 

da economia local.  Por outro lado, também lograram êxito iniciativas independentes tais 

como a criação de moedas sociais ou mesmo de bancos comunitários. 

Todavia, é necessário envolver os bancos privados nesse processo, o que, a priori, 

talvez possa acontecer mediante o compartilhamento na construção de soluções mitigadoras 

de risco aos financiamentos (via constituição de mecanismos alternativos de garantias) e no 

reinvestimento parcial da poupança, localmente captada, em atividades produtivas da região.  

São ações dessa natureza que, se bem articuladas, potencializarão o impacto do crédito no 

desenvolvimento local sustentável e equilibrado. 

Portanto, uma distribuição local mais equitativa do crédito bancário, incluindo a 

participação de todos os agentes financeiros, certamente contribuirá para a redução das 

disparidades regionais de desenvolvimento no país. 

O objetivo do trabalho é demonstrar o caráter fundamental do crédito para o 

desenvolvimento local, em especial o papel dos agentes financeiros cuja responsabilidade é de 

promover o estímulo e a dinamização da economia.  Entretanto, tal ação deve estar articulada 

à plena interação entre a sociedade civil organizada, o poder público e as empresas em busca 

de uma efetiva gestão social do território.   

A abordagem do tema envolveu a revisão das teorias e conceitos acerca do 

desenvolvimento local, da ética e gestão social.  Em seguida, pesquisou-se sobre estratégias 

facilitadoras do acesso ao crédito.  Os dados foram coletados de fontes como relatórios do 

BACEN, FEBRABAN, BB, BNB, INSTITUTO CIDADANIA, INSTITUTO ETHOS, 

INSTITUTO PÓLIS, IDEC e FGV-CES, além de entrevista pessoal a gestor do BNB. 
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ABSTRACT 

 

As a matter of fact the well succeeded local experiences are due to public policies 

leading to credit support for business-related to priority productive chains and/or by creating 

regulation marks for the development of local economy.  On the other hand, there have also 

been independent initiatives that worked out well such as the creation of social coins or 

Community banks.  

Nevertheless, the private banks are recquired in order to participate in that process 

which perhaps may be reached by finding out solutions for risk sharing in credit (by 

establishing alternative safeguards procedures) and taking part in local savings reinvestment 

in productive activity.  Whether well articulated, those kinds of actions will certainly strength 

the impact of the credit in the sustainable and balanced local development. 

Therefore, a more equitable local distribution of bank credit, including the 

participation of all financial actors, will certainly contribute to reduce the regional 

development inequalities in the country. 

The goal of this work is to demonstrate the fundamental character of credit for local 

development, particularly the role of financial agents whose responsibility is to promote the 

stimulating and energizing of the economy. However, such actions must be highly connected 

to the interaction among civil society organizations, the local authorities and local companies 

in searching of an effective social management of the territory. 

The theme approaching has involved the review of theories and concepts concerning 

local development, ethics and social management. Then, there has been a research on existing 

strategies which facilitate access to credit.  The data were collected from various sources such 

as reports of BACEN, FEBRABAN, BB, BNB, INSTITUTO CIDADANIA, INSTITUTO 

POLIS, IDEC, FGV-CES, besides a personal interview applied to a manager of BNB. 
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“... Contudo, algo mais nos singulariza, Sr. Presidente: a dimensão 
incalculável dos problemas de cunho social.  Aquele problema cuja solução 
requer, talvez, mais imaginação é o da distribuição da renda.  Com efeito, ao 
contrário de muitos países de nível de desenvolvimento semelhante ao do 
Brasil, a renda nossa não se concentra para aumentar a taxa de poupança, e 
sim para aumentar o consumo dos mais ricos.  É escandalosa a distância entre 
o consumidor popular e o consumidor médio e rico de nosso país.  A miséria 
de boa parte do povo brasileiro é a contrapartida do hiperconsumo de uma 
pequena minoria privilegiada.  (...) ... Significa que o projeto de 
desenvolvimento do Brasil tem que partir das potencialidades do mercado 
interno e não pensar que basta exportar para resolver o problema brasileiro.” 
 
Trechos extraídos do Discurso de Celso Furtado, proferido na Cerimônia de 
Recriação da SUDENE, no BNB (Fortaleza-CE), em  2003. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Causou espécie o sumário executivo do IFC/WBG (relatório 2006) quando 

demonstrou que 04 (quatro) bilhões de pessoas oriundas do segmento de baixa renda, ou seja, 

a maioria da população global constituía a base da pirâmide da economia.  Tais pessoas 

tinham renda per capita inferior aos US$3,000 (em poder de compra local) e viviam em 

pobreza relativa:  seus rendimentos, em dólares correntes, correspondiam a menos de $3,35 

por dia no Brasil, $2,11 na China, $1,89 em Gana, e $1,56 na Índia.  Realidade melhor aponta 

o último relatório (2008), quando indica tendência de redução de pobreza nos países em 

desenvolvimento e em transição no mundo inteiro, pois cerca de 2,6 bilhões de pessoas vivem 

com menos de US$ 2 por dia. 

A despeito do bom desempenho da economia nacional nos últimos anos, a partir da 

conquista e manutenção da estabilização, não houve alteração substancial nas circunstâncias 

vividas pelas pessoas no cotidiano à medida que uma boa parte ainda está alijada do acesso 

aos serviços bancários (apenas 60 milhões de pessoas, ou aproximadamente 1/3 da população, 

possuem contas em bancos) e de serviços de telecomunicações (segundo aponta o relatório de 

indicadores de desenvolvimento do Banco Mundial, em abril de 2009, posição ano de 2007, 

apenas 35% são usuários de Internet, 63% são assinantes de telefonia móvel, e 21% dispõem 

de telefonia fixa).  Lamentavelmente, o acesso à água potável, eletricidade e cuidados básicos 

de saúde ainda é privilégio para poucos.  De sorte que muito ainda há que ser feito no que 

tange ao combate à pobreza.  

Desta feita, urgem estratégias de mercado orientado ao atendimento às necessidades 

desse contingente populacional que aumentem sua produtividade e renda e, em última 

instância, viabilizem seu ingresso na economia formal.  Nesse sentido, é imprescindível a 

contribuição que um setor privado e sólido pode prestar para a melhoria na qualidade de vida 

dessas pessoas.  Aliás, as empresas, especialmente aquelas pertencentes ao setor bancário, têm 

a obrigação de colaborarem haja vista sua função social, de acordo com a Constituição, em 

contrapartida da carta patente, cedida pelo Estado, que lhes autoriza a trabalharem com o 

dinheiro do público.  

Como se não bastasse a existência de tão grandes desafios impostos à sociedade, 

dentre eles se destacando a desigualdade e a destruição ambiental, ainda há que se prevenir 

quanto à formação da “sociedade do desperdício”, buscando uma melhor gestão da força de 

trabalho, juros, tecnologia e políticas sociais, entre outros fatores, desde o nível do território.   
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Ressalte-se que tais desafios adquirem maiores contornos vis-à-vis o advento da crise 

do subprime que, originada na bolha do financiamento do consumo norte-americano, 

contagiou todo o globo e deixou um rastro de escassez de liquidez de crédito e tremenda crise 

de confiança no mercado.  Assim, diante de tal cenário de restrição ao crédito e, em 

decorrência, de pouco crescimento ou mesmo retração da economia, torna-se ainda mais 

relevante a busca por soluções locais para a reativação da economia local. 

Para tanto, há que se romper com uma espécie de consciente coletivo (comportamento 

de coesão social associado à lógica da “solidariedade social” oriunda de fatos sociais com a 

preponderância da sociedade sobre o indivíduo, de acordo com Durkheim1) nacional que, 

aparentemente, aponta para o senso comum de que governar é atributo exclusivo e inerente 

àqueles que governam.  Sob tal perspectiva, a sociedade tem delegado toda a responsabilidade 

aos governos e deles esperam a solução de todos os problemas. 

Ainda que a participação do cidadão, nos regimes democráticos, passe historicamente 

pela participação em pleitos eleitorais – o que por si só delega poderes aos representantes 

eleitos e, por consequência, detentores de tal prerrogativa – as sociedades mais avançadas dão 

o exemplo à medida que são mais participativas no processo de governo.  Em outras palavras, 

o cidadão não tem sua atuação restrita à eleição, mas passa pela participação ativa no 

acompanhamento das gestões pelos representantes eleitos (BENEVIDES, 1991).  Para tanto, 

são formadas instituições canais (a exemplo dos conselhos municipais, associações de 

moradores, ONGs, dentre outros) cujo monitoramento abrange desde o processo de 

encaminhamento, passa pela aprovação, segue até a execução de leis - dentre outros 

instrumentos - que impactam o cotidiano da sociedade. 

No contexto global, as evidências indicam que é imperioso o avanço e a transposição 

de barreiras meramente de cunho ideológico; portanto, independentemente do regime de 

governo, os cidadãos precisam abandonar a passividade e contribuir, efetivamente, para os 

rumos do território onde estão inseridos e, consequentemente, definir que tipo de sociedade e 

nação desejam para si. 

A busca por um caminho para o desenvolvimento social envolve a participação dos 

diversos stakeholders, à medida que as experiências bem-sucedidas atestam que as iniciativas 

partiram do circuito inferior, ganhando força e alcançando toda a sociedade civil organizada 

                                                 
1 Émile Durkheim (1858-1917) é tido como um dos principais expoentes na sociologia.  A sua obra é um marco 
para a consolidação acadêmica da sociologia e uma das mais relevantes contribuições é a priorização do social 
na explicação da realidade natural, física e mental nas quais vive o homem. (N. do autor) 



13 
 

bem como os governos locais.  Enfim, não se trata único e exclusivamente de uma Política 

Pública Desenvolvimentista2. 

Assim, é cada vez mais evidente e notório que precisamos mudar nosso modelo mental 

acerca do conceito de desenvolvimento.  Desde sempre, em se tratando do nosso país, se 

acreditou que se trata de um processo emanado de “esferas superiores”, sob a forma de 

investimentos públicos ou instalação de empresas privadas.  Dessa forma, a comunidade, 

passivamente, aguarda ser contemplada com a geração de emprego e renda, a valorização da 

pequena e média empresa, o combate à pobreza, a redução das desigualdades, o provimento 

de políticas públicas de qualidade. 

É tempo de permitir a participação ativa das comunidades no crescimento do país 

através de iniciativas independentes de desenvolvimento local, capazes de gerar emprego, 

renda, cidadania, enfim, a inserção econômica e social.  Eis a oportunidade de subvertermos a 

lógica sistêmica que privilegia o fomento à grande empresa em detrimento das pequenas 

empresas, uma vez que não existe uma efetiva política nacional de apoio ao desenvolvimento 

local. 

 Ressalte-se que as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local estão 

fortemente alicerçadas em parcerias, sob a égide da economia social, a exemplo das novas 

experiências de “empresas recuperadas” (sob a forma jurídica de cooperativa) e as empresas 

sociais na Argentina - surgidas nos últimos anos, em resposta aos problemas sociais, 

principalmente o desemprego. 

A partir da década de 90, as empresas sociais, cooperativas e mútuos ganharam vulto 

e, então, se fez presente uma multiplicidade de experiências com um alto grau de 

heterogeneidade dentre as quais se podem identificar:  microempreendimentos produtivos; 

programas de microcrédito; organizações desportivas e culturais; empresas administradas por 

trabalhadores; oficinas artesanais; dentre tantas outras.  Tais organizações foram resultado de 

estratégias de cooperação, solidariedade e autogestão, entre grupos diferentes de indivíduos, 

como alternativa para enfrentar os altos níveis de exclusão social existentes na Argentina. 

(ROITTER, 2007). 

Cabe lembrar que a orientação da empresa social é a produção de bens e serviços 

destinados ao mercado, porém com uma lógica distinta da acumulação capitalista à medida 

que o poder não se baseia na retenção do capital.  (apud Deforuny, 1992).  Em última 

                                                 
2 Ideologia que atribui o desenvolvimento a um processo de industrialização, de aumento da renda por habitante 
e da taxa de crescimento.  Tal processo é fomentado mediante os capitais obtidos junto às empresas locais, ao 
Estado e às empresas estrangeiras.  (SANDRONI, 2005).  
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instância, a empresa social não está baseada em uma perspectiva de rentabilidade do capital 

investido senão com o objetivo de satisfação de interesse geral ou um interesse mútuo.  (apud 

Jean-Louis Laville, 2004 ) 

Assim, para se atingir o desenvolvimento econômico real, é imprescindível a 

articulação inteligente de diversos tipos de aporte sejam eles oriundos dos circuitos superior 

ou inferior. 

Por sua vez, a sociedade brasileira sofre a ausência de uma cidadania ativa em função 

de um sistema que tem reproduzido o comando de uma elite minoritária jamais preocupada 

com a inclusão daqueles oriundos do circuito inferior; portanto, trata-se de um fenômeno 

resultante de um traço histórico e cultural propagados e perpetuados pelo establishment por 

décadas.  Esse traço se tornou ainda mais marcante durante o longo e nefasto período 

inflacionário, ocasião em que o povo brasileiro esperou uma solução “messiânica” de um 

governo que resolveria todas as questões sócio-econômicas que lhe impactavam. 

Em verdade, o desenvolvimento econômico transcende o mero crescimento 

econômico, ou seja, é uma dinâmica cultural e política transformadora da vida social.  Nesse 

sentido, é a partir do território que se constroem os espaços de mobilização democrática e 

produtiva onde os stakeholders se organizam e podem potencializar a comunidade.   

Desta forma, a participação popular é aquela que se realiza através de canais 

institucionais para a intervenção direta na atividade de produção das leis e de políticas 

governamentais e deve se reproduzir inclusive na elaboração das leis, bem como na vigilância 

sobre os legisladores e o executivo. 

Contudo, ocorre que a representação política – legítima e indispensável nas 

democracias modernas – é uma instituição ineficiente para exprimir, com fidelidade, a 

vontade popular e a realização dos interesses do povo, na multiplicidade de suas 

manifestações.   

Tal ineficiência exige complementaridade entre formas de representação e de 

participação, ou seja, o aperfeiçoamento da democracia pelo ingresso direto do povo no 

exercício da função legislativa e na produção de políticas governamentais - o que redunda na 

agregação de referendo e/ou plebiscito e iniciativa popular legislativa aos direitos políticos já 

garantidos nas eleições para cargos executivos e legislativos.  

Sobremaneira, há que se ressaltar que a cidadania ativa, através da participação 

popular, é um princípio democrático, e não um mero receituário político aplicado sem 
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continuidade institucional, que em muito contribuirá para uma boa gestão social e, em 

decorrência, uma minimização da economia do desperdício. 

 De fato, a sociedade brasileira tem sofrido as consequências perversas de uma 

histórica e nefasta combinação entre juros altos e descapitalização da economia, a qual 

ensejou na exclusão no acesso ao sistema de crédito.  Porém, com o advento da estabilidade, 

uma boa parcela da população, em verdade, já obteve acesso ao sistema bancário.  No entanto, 

precisamos ir além da simples inclusão bancária (com a abertura de conta-corrente, por 

exemplo) propiciando o pleno acesso ao crédito (produtos e serviços, em geral). 

É fato que, a despeito de apresentarem o principal crescimento na economia do país, 

os bancos se isentam da responsabilidade de contribuírem para o desenvolvimento da praça 

onde atuam e, quando muito, cumprem as exigibilidades pelo Banco Central.  Entretanto, não 

podemos negar que se algum banco participa mais efetivamente do desenvolvimento local, 

certamente, estamos pensando nos bancos oficiais que repassam os fundos constitucionais de 

financiamento e o PRONAF – Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar – dentre 

outros programas. 

Em verdade, o crédito tem um papel relevante no tocante ao desenvolvimento local e 

sua integração àquele processo passará pela articulação entre a sociedade civil organizada, o 

poder público e os próprios bancos.  Todavia, com essa proposta de cooperação, a qual 

transcende à lógica da acumulação capitalista e consequente descapitalização da comunidade 

local, não se pretende coagir as instituições financeiras, em especial os bancos, a abrirem mão 

dos seus princípios norteadores das boas práticas bancárias, quais sejam:  política de risco 

adequada e busca pela rentabilidade.   

Por um lado, os bancos podem e devem se inserir no desenvolvimento local investindo 

em atividades prioritárias integrantes das cadeias produtivas dos territórios; por outro, podem 

desenvolver alternativas viabilizadoras de crédito tais como:  criação de fundos de aval; 

parceirização com agências garantidoras de crédito; convênios com ONGs e/ou OSCIPs para 

intermediação de recursos; etc.  Certamente, em ambos os casos, propiciarão a dinamização 

da economia local, bem como a manutenção de um círculo virtuoso de desenvolvimento 

inclusivo, cumprindo seu mandato delegado oficialmente pela sociedade. 

Então, o objetivo geral desse estudo é avaliar a importância do crédito para a conquista 

do desenvolvimento equilibrado no território.  Ressalte-se que esse trabalho terá como 

principais referências estudos dos autores DOWBOR, SACHS e SANTOS. 
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Assim, o primeiro capítulo, “O Que é Desenvolvimento Local?”, traz uma revisão 

sobre a teoria, conceitos e o evolver dos temas desenvolvimento local; ética e gestão social.  

A abordagem procura demonstrar que é imprescindível, em prol de um eficiente e sustentável 

desenvolvimento local, a conquista de negócios e relacionamentos sob a luz da ética e da 

participação ativa dos diversos stakeholders. 

No segundo capítulo, “O Crédito para o Desenvolvimento Local e Suas Novas 

Perspectivas”, é contextualizado o setor bancário brasileiro cujas características são:  

concentração geográfica do crédito bancário; concentração de ativos em poucos players; 

exclusão bancária; elitização na prestação de serviços e produtos bancários; a elevada relação 

de dependência das regiões menos desenvolvidas, principalmente o interior do País, junto aos 

bancos oficiais responsáveis pelo fomento ao desenvolvimento mediante financiamento às 

atividades produtivas.  O capítulo ainda apresenta experiências bem-sucedidas de inserção de 

sistema bancário na economia solidária e no desenvolvimento local, dentro e fora do Brasil, 

envolvendo desde alternativas de regulação até a criação de bancos comunitários e/ou moedas 

sociais. 

Quanto ao terceiro capítulo, “A Participação dos Bancos no Desenvolvimento Local”, 

são apresentadas estratégias de atuação de bancos públicos no desenvolvimento local.  A 

seguir, é feita uma análise sobre o estudo comparativo, realizado pelo IDEC, acerca da 

percepção dos bancos, bem como dos seus respectivos usuários, com respeito às suas ações no 

âmbito da RSE.   

Por fim, são apresentadas propostas, extraídas do eixo financiamento e 

comercialização do Projeto Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local (sob a 

coordenação do Instituto Cidadania), pertinentes ao papel das instituições financeiras no 

âmbito do território com vistas à recapitalização das comunidades. 
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I- O QUE É DESENVOLVIMENTO LOCAL? 

 
 

“A temática do desenvolvimento local está relacionada com a afirmação de 
uma identidade territorial, com o reconhecimento de elementos distintivos, de 
uma reputação própria, de uma singularidade que distingue e diferencia o 
território. O desenvolvimento local resulta do esforço de identificar, 
reconhecer e valorizar os ativos locais; de aproveitar e desenvolver as 
potencialidades, as vocações, as oportunidades, as vantagens comparativas e 
competitivas de cada território.”  (DE PAULA, 2009) 

 

É cada vez mais notório que precisamos mudar nosso modelo mental acerca do 

conceito de desenvolvimento, pois a aplicação do receituário tradicional das economias 

desenvolvidas, de forma exclusiva, não é bastante para responder a problemática social do 

mundo moderno.  Nesse sentido, trata-se de uma evolução natural para o desenvolvimento 

local, o qual é alinhado com a visão de economia social, e não de uma simples substituição de 

modelos.  Pois, seja qual for o matiz ideológico subjacente, é inegável que o desenvolvimento 

econômico precisa ir além da mera busca pelo crescimento econômico.   

A propósito, para muitos economistas das mais variadas filiações ideológicas há 

somente uma política macroeconômica a ser perseguida, sob determinadas circunstâncias.  

Logo, não há política econômica de direita, de esquerda ou de centro.  Porém, existe a política 

certa (técnica, neutra) e a política errada (irresponsável, utópica, ingênua, populista).  Diante 

de tal constatação, um governo responsável deverá relegar o matiz ideológico à condução de 

políticas de enfoque microeconômico: mais ativamente “pró-social” para os de esquerda 

(políticas compensatórias etc.), menos preocupadas com o “social” para os de direita.  

(PAULANI, 2003:59)   

O desenvolvimento é uma dinâmica cultural e política transformadora da vida social.  

Desta feita, é a partir do território que deve ser construído uma vez que nele se consolidam os 

espaços de mobilização democrática e produtiva, onde os diversos stakeholders se organizam 

e, efetivamente, podem contribuir para a melhoria na qualidade de vida da comunidade.  A 

despeito de sua relevância, os aportes externos são complementares à dinâmica local.   

Com vistas ao crescimento do país, também há que se estimular a participação ativa 

das comunidades através de iniciativas independentes, de desenvolvimento local, capazes de 

gerar emprego, renda, cidadania, enfim, a inserção econômica e social.  Eis a oportunidade de 

subvertermos a lógica sistêmica que privilegia o fomento à grande empresa em detrimento das 
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pequenas empresas, uma vez que, até então, inexiste uma efetiva política nacional de apoio ao 

desenvolvimento local. 

Por fim, cabe ressaltar que as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local 

estão fortemente alicerçadas em parcerias; porquanto, para se atingir o desenvolvimento 

econômico real seja fundamental o estímulo à articulação inteligente de diversos tipos de 

aporte, sejam eles oriundos dos circuitos superior ou inferior.  Em seguida, trataremos o 

conceito de desenvolvimento local. 

 

1.1 Origens do Conceito 

 
É fato que a “economização” de todas as atividades e de todas as riquezas destrói 

sentido, empobrece as relações sociais, degrada o meio urbano e o ambiente natural, engendra 

externalidades negativas das quais o sistema não pode e não quer avaliar o custo.  Ademais, 

proporciona uma ruptura na ligação entre ‘mais’ e ‘melhor’, entre ‘valor’ (no sentido 

econômico) e ‘riqueza’.  Essa visão acaba reduzindo o mundo ao fator consumo, o que, por 

sua vez, também afeta o entendimento quanto ao desenvolvimento e, por conseqüência, 

quanto ao desenvolvimento local propriamente dito. (GORZ, 2005). 

Durante muito tempo, o senso comum atribuiu ao termo desenvolvimento uma 

conotação econômica e, nas últimas décadas, o termo passou a ser associado exclusivamente 

ao crescimento.  Todavia, a ONU vem envidando esforços na recuperação da carga semântica 

do termo com o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) no qual as dimensões qualitativas 

adquirem dominância.  Nesse contexto, desenvolvimento local poderia corresponder, em 

âmbitos mais restritos, mais circunscritos, à satisfação de um conjunto de requisitos de bem-

estar e qualidade de vida. (OLIVEIRA, 2001:11). 

Ainda assim, tal perspectiva não é suficiente à medida que lhe faltam dimensões 

decisivas como: 

 

i. Ao não contemplar o conceito do subdesenvolvimento, despreza-se o fato 

de que o não-desenvolvimento local é um subdesenvolvimento peculiar à 

periferia do capitalismo; portanto, tal visão resulta, teórica e 

empiricamente, em equívocos à medida que o desenvolvimento local não 

integrará o elo numa cadeia de desenvolvimento total e, adicionalmente, é 

que ou é concebido como alternativa ou reproduzirá a forma estrutural;  
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ii. A dificuldade quanto à mensuração da cidadania, o que não significa dizer 

que é vício do conceito, mas sim constitui sua riqueza, haja vista que a 

cidadania é um estado de espírito e, desta feita, é irredutível à 

quantificação.  Isto posto, qualquer tentativa de lhe empregar  viés 

economicista pagaria o preço de desconsiderar como cidadãos os que não 

têm meios materiais de bem-estar e qualidade de vida. Além disso, 

poderiam ser desvirtuados os sentidos da política, em seu papel de canal 

através do qual os cidadãos lutam pelo bem-estar e pela qualidade de vida. 

 

Em suma, o desenvolvimento econômico “tradicional” deve ser considerado condição 

necessária, haja vista que as economias desenvolvidas passaram por essa etapa, porém não 

suficiente para promover a inclusão dos pobres e desafortunados.  Daí, o desenvolvimento 

local é percebido como um passo além.   

Sobretudo, o desenvolvimento local deve ser entendido como uma forma autônoma 

capaz de se sustentar em uma economia de mercado aberto, fenômeno diferente de um 

genérico crescimento exclusivamente dependente de políticas redistributivas operadas pelo 

Estado ou por organizações internacionais.  (PICHIERRI, 2002:690) 

Para tanto, há que se reportar à capacidade efetiva de participação da cidadania no 

governo local, à semelhança do modus operandi na ágora grega, dado que a atual 

configuração da democracia representativa é insuficiente para mitigar a profunda separação 

entre governantes e governados- o que beneficia aos grandes grupos econômicos e grupos 

políticos que formam uma verdadeira oligarquia em detrimento do reles cidadão.  

Nesse sentido, é propícia a criação de um espaço interativo de cidadãos, recuperando a 

iniciativa e a autonomia na gestão do bem comum.  Pois, certamente, ao se aliar aos demais 

atores sociais, a participação ativa popular contribuirá para uma ideal gestão social do 

território. 

Sendo assim, a idéia de desenvolvimento local ganha substância quando associada à 

hipótese de que as dinâmicas geradoras de desigualdade e exclusão não podem ser 

desconstruídas por cima ou substituídas por outros sistemas de fluxos apartados dos lugares.  

Aliás, na reconstrução de identidades e elos, na gestação de novas esferas públicas e 

configurações socioprodutivas, a emersão do local se configura como uma vereda necessária 

de transformação social.   
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Todavia, não se deve imaginar o local pela perspectiva do mero "localismo", onde os 

stakeholders estão aprisionados em fronteiras espaciais.  Pois, a emersão do local transpõe o 

local-limite, a construção social do território gera trilhas de conexão e comunicação, fluxos 

onde - desde os lugares - se constituem sujeitos sociais.  Portanto, essa visão permite a 

desconstrução da dicotomia "micro" e  "macro". (SILVEIRA, 2001). 

Considerado como tendência contrária (ou minimamente de caráter complementar) ao 

establishment, o desenvolvimento local terá seus momentos de desformalização e 

desregulamentação, ou seja, ensejará a oportunidade de se inventar ou criar novas formas de 

gestão - alternativas àquelas alicerçadas no viés globalizante.  Desta feita, mesmo as eventuais 

divergências e conflitos, porventura existentes, são importantes para a boa governança local 

haja vista que as decisões são tomadas a partir de uma comunidade ativa, cúmplice e atuante 

no tracejar do planejamento acerca do seu futuro – comunidade esta onde são plenos 

partícipes:  o poder público; empresas; sociedade civil organizada; terceiro setor; etc.   

Em verdade, uma das maiores virtudes da lógica do desenvolvimento local é, 

exatamente, a capacidade adaptativa das comunidades quanto às ações em face às diversas 

realidades vivenciadas em seus respectivos territórios.   

No entanto, é necessária devida cautela vis-à-vis a tendência de se defender o 

desenvolvimento local como paradigma alternativo, e definitivo, quanto à solução para todas 

as mazelas da sociedade (naturalmente repleta de conflitos por todos os lados os quais) 

mediante mera aplicação de um receituário padrão, o qual ocasionaria na paz e harmonia 

totais.   

Tendo em vista que isso não condiz com a realidade, e as incertezas presentes no 

cotidiano das pessoas em seus respectivos territórios, não se pode ignorar a perspectiva do 

pensamento complexo no que tange à construção do desenvolvimento local, sob pena de se 

deixar levar pelo reducionismo ao ignorar as características da sociedade moderna, em que 

pese o fato da complexidade ser algo inerente ao mundo.   

 

"O que é a complexidade?  A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido 

(complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas 

inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo.  

Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico.”  (MORIN, 2006) 
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Dessa maneira, fica claro que inexiste o modelo de desenvolvimento local capaz de 

atender o amplo leque de circunstâncias, vivências, interesses, usos e costumes, ou seja, a 

“complexidade” inerente a cada uma das inúmeras comunidades espalhadas nos diversos 

territórios.  Tampouco o desenvolvimento local deve ser visto sob  a lógica de pertencimento ou 

propriedade exclusiva de alguém em detrimento de outrem – o que significa dizer que deve 

emanar de um processo dinâmico, flexível e compartilhado, no qual é imprescindível a articulação 

inteligente dos diversos stakeholders em prol da conquista do desenvolvimento efetivo e 

sustentável. 

Em suma, conforme ilustrado no gráfico 1, o desenvolvimento local deve ser produto de 

interação e sinergia entre a qualidade de vida, a eficiência econômica e a gestão público-privada 

eficiente.  No entanto, essa estrutura não se sustenta sem que haja uma ambiência favorável 

fortemente ancorada em relações éticas no mundo dos negócios (mercados) e em uma gestão 

social efetiva e compartilhada do território. 

 

Gráfico 1 – Desenvolvimento Local como interação e sinergia entre a qualidade 

de vida, a eficiência econômica e a gestão social. 

 

 

 

Fonte:  (BUARQUE, 2004:28).  Adaptado pelo autor  
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A seguir, abordaremos os polêmicos temas da ética e gestão social sem a pretensão de 

esgotá-los ou tampouco encerrar sua discussão, mas sim a fim de perceber a contribuição de 

ambos no âmbito do desenvolvimento local. 

 

1.2 A Ética e o Desenvolvimento Local 

 
1.2.1 Afinal, o que é Ética? 

 
É fato que não se pode ignorar o grau de dificuldade e reducionismo que enseja a 

busca da definição de ética.  Assim, no esteio do pensamento complexo cabe repensar e 

revisitar o “bem, o possível e o necessário”, isto é, a própria “ética”.  Portanto, a ética não 

pode se furtar dos problemas da complexidade - o que nos obriga a pensar sua relação com o 

conhecimento, com a ciência, com a política e com a economia. (MORIN, 2005) 

A ética se manifesta para nós, imperativamente, como exigência moral  cuja origem 

remonta ao interior do indivíduo, que o sente no espírito como a injunção de um dever.  Por 

outro lado, também provém de uma fonte externa: a cultura, as crenças, as normas de uma 

comunidade.  Assim, há complexidade (concorrência e antagonismo) na relação 

indivíduo/sociedade, complexidade que se desenvolve nas sociedades comportando muita 

diversidade e autonomia individuais.   

Sob outro prisma, quando da análise das qualidades necessárias ao Príncipe com 

respeito ao exercício do poder, Maquiavel chama atenção para a ética vivida como costume se 

constituindo em instrumento para percepção das ações humanas, isto é, trata-se apenas de 

depósito de nossas representações.  (BIGNOTTO, 1992). 

Há quem defenda que a ética, vista de maneira isolada, não tem mais um fundamento 

anterior ou exterior que a justifique, mas, permanece no indivíduo como aspiração ao “bem” 

ou repulsa ao “mal".  Resta apenas à ética seu próprio rigor, seu sentido do dever.  Ela 

depende das condições sociais e históricas que a fazem emergir; no entanto, é no indivíduo 

que se situa a decisão ética. 

Não é conveniente qualquer juízo de valor reputando a esse ou aquele período 

histórico da humanidade como mais ou menos ético do que o atual.  Por outro lado, é preciso 

“refundar”, ou melhor, repensar a ética, ou seja, “regenerar” as suas fontes de 

responsabilidade-solidariedade ao se “restaurar”, simultaneamente, o circuito de religação 

indivíduo-sociedade, bem como cada uma dessas instâncias individualmente.   

Nesse sentido, as empresas e o mercado, como um todo, não podem ficar alheios a 

essa demanda social já a partir da praça (o território) onde estão inseridos.  Daí, a relevância 
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da discussão a respeito da busca por uma ética empresarial convergente com o 

desenvolvimento local – razão pela qual será abordada no tópico a seguir. 

 

1.2.2 A Ética Empresarial 

 
“Atualmente, a ética empresarial é uma das preocupações mais importantes 

do mundo dos negócios, ainda que talvez seja a mais mal compreendida.  O 

campo da ética empresarial trata de questões tais como saber se práticas 

empresariais específicas são aceitáveis ou não.” (FERREL, 2001:6)3 

 

“A empresa deve relacionar-se de forma ética e responsável com os poderes 

públicos, cumprindo as leis e mantendo interações dinâmicas com seus 

representantes, visando à constante melhoria das condições sociais e políticas 

do país.  O comportamento ético pressupõe que as relações entre a empresa e 

os governos sejam transparentes e honestas para a sociedade, acionistas, 

empregados, clientes, fornecedores e distribuidores.  Cabe à empresa manter 

uma atuação política coerente com seus princípios éticos e que evidencie seu 

alinhamento com os interesses da sociedade.”   

                                                                              (CAMAROTTI e SPINK, 2003) 

 

A despeito de ocupar um lugar curioso nos corações e mentes de inúmeros 

administradores de empresa, a ética empresarial ainda não é unanimidade.  Se por um lado há 

quem a idolatre como algo a ser admirado e servir como estímulo aos demais, por outro, há 

quem lhe associe, negativamente, a dificuldades e problemas, ou em outras palavras, algo a 

ser evitado pelos gestores.  (AGUILAR, 1996). 

Aparentemente, a sociedade de hoje tem demandado a postura ética no mundo dos 

negócios.  No entanto, não se advoga a ingênua tese de que as empresas devam prescindir de 

lucros, mas que sua orientação por resultados esteja equilibrada com as necessidades e 

aspirações da sociedade.   

Por outro lado, há quem defenda que a lógica de comportamento dos mercados, cuja 

série de vantagens estimula os agentes econômicos ao desenvolvimento de estratégias 

produtivas mais eficientes, não é incompatível com a tomada de decisões baseadas não apenas 

                                                 
3 Extraído do livro traduzido pela Profa. Cecília Arruda:  Ética Empresarial - Dilemas, tomadas de decisões e 
casos.   



24 
 

nos interesses próprios mais diretos, mas também considerando o interesse social.  Sob tal 

perspectiva, o potencial resultado dessa nova configuração aponta para uma situação 

“melhor” para os trabalhadores, bem como para os empresários.  (LUQUE, 2000)4 

Nesse sentido, a fim de lidar com esses aspectos peculiares ao mundo empresarial, a 

sociedade formulou regras (seja de ordem legal, seja implícita) para orientar empresas em sua 

tarefa de obter lucro de maneira a não prejudicar os indivíduos, ou tampouco a sociedade em 

geral.  Daí, a ética empresarial pode ser sintetizada da seguinte maneira: 

 

“... compreende princípios e padrões que orientam o comportamento no 

mundo dos negócios.  Se um comportamento específico exigido é certo ou 

errado, ético ou antiético, é assunto freqüentemente determinado pelos 

stakeholders, tais como investidores, clientes, grupos de interesse, 

empregados, o sistema jurídico vigente e a comunidade.”  (FERREL, 2001:7) 

 

Então, sob esse prisma, as decisões empresariais não são inócuas, nem tampouco 

isentas, uma vez que carregam um enorme poder de irradiação pelos efeitos que provocam, 

isto é, afetam os stakeholders, os agentes que mantêm vínculos com tal organização:  i. Na 

frente interna (os trabalhadores, gestores e proprietários);  ii. Na frente externa (os clientes, 

fornecedores, prestadores de serviços, autoridades governamentais, credores, concorrentes, 

mídia, comunidade local, entidades da sociedade civil – sindicatos, associações profissionais, 

movimentos sociais, clubes de serviços, igrejas). 

Com isso, as organizações têm buscado criar e reproduzir uma cultura interna que 

forneça um sistema de valores que promova a conduta ética, vislumbrando o maior empenho 

em busca da qualidade, da satisfação do consumidor e do compromisso do empregado com a 

empresa, na expectativa de que a “boa cidadania empresarial” é importante para o bom 

desempenho financeiro: a boa reputação é de suma relevância para incrementar o valor de 

uma empresa ou organização. 

Considerando que a cultura corporativa pode ser definida como um conjunto de 

valores, convicções, objetivos, normas e rituais compartilhados por seus membros ou 

empregados, nela estão incluídos os padrões de comportamento, conceitos, valores, 

cerimônias e rituais que ocorrem na empresa, isto é, a ética também é parte integrante da 

cultura corporativa.   
                                                 
4 Extraído do Prefácio do livro Ética Empresarial: posturas responsáveis nos negócios, na política e nas reações 
pessoais.   
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Cabe à alta administração, portanto, determinar o que a cultura é e fiscalizar o 

cumprimento de seus valores, tradições e crenças, com o objetivo de assegurar que eles 

representem a cultura desejada.  Isso implica em controle, o que, por sua vez, implica em 

poder; logo a questão ética reside sob a égide do poder na organização e, portanto, como diria 

Foucault, é passível de contrapoder.  Do ponto de vista do mercado, tal lógica também atinge 

as empresas, pois o mesmo tem que identificar a ética como integrante da cultura daquelas.  

Por essa razão, existem certificações, nos diversos segmentos, que denotam responsabilidade 

social, governança e ética, dentre outros fatores. 

Assim, a ética empresarial se transforma em mais um elemento a ser gerido no 

cotidiano do mundo dos negócios, juntamente com as operações e a estratégia competitiva.  

Aparentemente, há uma tentativa crescente de se “garantir” a sua credibilidade (confiança) 

internamente junto aos empregados e externamente junto à sociedade como um todo. 

Enfim, a ética empresarial contribui para uma ambiência favorável ao 

desenvolvimento local à medida que sua gestão pressupõe a gestão da ética e responsabilidade 

socioambiental - dentre outros aspectos.  A seguir, observaremos exemplos de ferramentas 

que podem auxiliar na gestão do desenvolvimento local sustentável.  

 

1.2.3 Os Indicadores de Sustentabilidade e Responsabilidade Social: Ferramentas de 
Gestão para o Desenvolvimento Sustentável 

 
Não obstante o apelo social, a relevância da ética empresarial para o mercado é 

explicitada de sorte que, em todo o globo, se busca a constituição de um ranking associando 

sustentabilidade e ética à gestão das empresas através da criação de algumas agências e 

certificadoras de pesquisa. 

Nesse sentido, cabe ressaltar o excelente trabalho publicado “Compêndio para a 

sustentabilidade – Ferramentas de Gestão de Responsabilidade Socioambiental.”, o qual 

reuniu ferramentas de 33 países com o objetivo de disseminar a adoção de práticas de RSE à 

cultura e sistemas de gestão de pequenas, médias e grandes organizações dos mais variados 

portes e todos os três setores sem exceções (esferas públicas, privadas e organizações não-

governamentais). 

É bom lembrar que tais ferramentas atendem às necessidades dessas organizações em 

diversas etapas de gestão, contribuindo para processos de aprendizagem, auto-avaliação, 

prestação de contas e incorporação de princípios de responsabilidade socioambiental nas suas 

atividades.  Ademais, o trabalho revela a diversidade e a convergência entre as várias 
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ferramentas desenvolvidas por centros de pesquisa e organizações e serve de parâmetro para 

análise do que está acontecendo num mundo cada vez mais globalizado.  

De fato, o discurso em defesa do desenvolvimento local sustentável expressa a 

necessidade latente da manutenção do equilíbrio entre as dimensões econômica, social e 

ambiental.  A partir dos anos 90, surgiram inúmeras ferramentas, movimentos e campanhas 

em benefício da consolidação dos conceitos tais como RSE e desenvolvimento sustentável, 

resultando, efetivamente, em práticas de gestão que propiciam transparência às organizações, 

bem como a possibilidade de verificação disso. 

Atualmente, as ações de responsabilidade social são compreendidas não apenas como 

investimentos decorrentes do êxito econômico das empresas, mas à luz de uma visão 

ampliada que possibilite a identificação das condições sociais e ambientais que 

proporcionaram a realização dos lucros.  Desta feita, tais fatores importam na avaliação dos 

impactos econômicos dessas organizações. 

A despeito de significativa evolução de conceitos e criação de ferramentas para que a 

responsabilidade social integrasse a estratégia empresarial e a visão sistêmica do negócio, tais 

mudanças não se deram de modo homogêneo.  Daí coexistem experiências inovadoras - cujo 

centro comum é o diálogo com stakeholders e conhecimento dos impactos em toda a cadeia 

produtiva e de valor – e práticas de gestão pontuais que visam apenas solucionar problemas 

oriundos do contexto social crítico ou da ação direta da empresa. 

Então, prossegue a busca por novos indicadores que possam ajudar empresas, 

governos e pessoas a enxergar a realidade mais precisamente de modo a permitir a avaliação 

real acerca da utilidade social das atividades.  Somente dessa maneira, é possível definir 

padrões de sustentabilidade e desenvolvimento que incluam aspectos econômicos, sociais, 

éticos e culturais; portanto, construir uma base para decisões políticas e criação de estratégias 

empresariais condizentes com o estado atual do mundo, de escassez e insustentabilidade. 

Daí, no contexto dos princípios e diretrizes internacionais, há uma evolução dos 

conceitos, princípios e documentos na construção da sustentabilidade.  Tais iniciativas 

ocasionaram padrões, acordos, recomendações, códigos unilaterais e multilaterais que ajudam 

a compreender e a situar a responsabilidade como tema emergente para as organizações.  Em 

geral, trata-se de documentos das Nações Unidas e seus organismos, como OIT e PNUD, que 

conferem o mínimo aceitável para as operações das empresas, por exemplo: 

 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU;  
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• Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e 

seu Segmento;  

• Declaração Tripartite sobre Empresas Multinacionais da OIT;  

• Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE;  

• Declaração do Rio e Agenda 21, da ONU, que tratam do meio ambiente, 

desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. 

 

Ademais, há os importantes princípios de Governança Corporativa e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, princípios reconhecidos internacionalmente e que 

visam à garantia da integridade das corporações em seus processos de gestão, e de 

relacionamento com as partes interessadas, também com o propósito de manter a saúde das 

organizações e sua estabilidade.   

Além disso, a OCDE, através dos princípios, objetiva assessorar governos membros e 

não membros da OCDE em seus esforços de avaliação e aperfeiçoamento da estrutura 

jurídica, institucional para adoção da governança corporativa em seus países, além de 

proporcionar orientação e sugestões para bolsas de valores, investidores, empresas e outras 

entidades que desempenhem algum papel no processo de desenvolvimento de boa governança 

corporativa.  A seguir, os princípios comumente considerados essenciais pelos países 

membros para efeito do desenvolvimento de práticas de boa governança corporativa: 

 

• Garantir a base para um sistema eficaz de governança corporativa; 

• Direitos dos acionistas e principais funções da propriedade; 

• Tratamento equitativo dos acionistas; 

• Papel de outras partes interessadas na governança corporativa; 

• Divulgação e transparência; 

• Responsabilidades do Conselho de Administração. 

 

No caso brasileiro, a Governança Corporativa dispõe das seguintes iniciativas:  i.  

Pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), na criação de código que visa o 

aprimoramento do padrão de governo das empresas nacionais; ii.  Pela Comissão de Valores 

Mobiliárias (CVM), na confecção de cartilha de boas práticas de governança corporativa, 

contendo 23 recomendações de regras de transparência no relacionamento da empresa com o 
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mercado; iii. Pela Fundação Dom Cabral (FDC), com seu Instrumento para Avaliação da 

Sustentabilidade e Governança Corporativa. 

Também, existem princípios e diretrizes setoriais os quais denotam a preocupação 

dos empresários que almejam a sustentabilidade dos seus negócios no longo prazo.  Dentre os 

quais, podemos destacar:  os brasileiros ICC (Instituto Carvão Cidadão), IAS (Instituto do 

Algodão Social), o ISE – BOVESPA, os Princípios Básicos de Responsabilidade Social da 

Associação Brasileira das Entidades Privadas de Previdência Complementar (ABRAPP); os 

internacionais FCS (Forest Stewardship Council), IMCC (International Council on Minerals 

and Mines), CSI (Cement Sustainability Initiative), EP (Equator Principles), ETI (Ethical 

Trading Initiative/multissetorial), EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), FLA 

(Fair Labor Association/têxtil), Kimberly Initiative (conflict Diamonds), MSC (Marine 

Stewardship Council), MFA Forum/têxtil, GTI (Transparency Initiative). 

Ressalte-se ainda a existência de renomados instrumentos de gestão em todo o 

globo, a exemplo de:  i.  Nas Américas:  Escala Akatu de Responsabilidade Social 

Empresarial e os Indicadores ETHOS de Responsabilidade Social Empresarial; ii.  Na 

Europa:  Integrated Management Systems (IMS), Guide CSR Europe-Alliances, 

Sustainability Integrated Guidelines for Management. 

Entretanto, considerando-se o estudo em questão, nos deteremos na análise de 

indicadores de mercado, especificamente, em dois indicadores setoriais de sustentabilidade 

Dow Jones Sustainability Indexes  e  o ISE – Índice de Sustentabilidade 

Empresarial/BOVESPA. 

 

1.2.3.1 Setor Mercado de Capitais/Bolsa de Valores: ISE/Bovespa e Dow Jones 
Sustainability Index World 

 

Salvo os picos de oscilação de origem tão somente especulativa, não é por acaso que 

empresas bem cotadas nos índices de sustentabilidade e responsabilidade social (inclusive nos 

indicadores de ética) têm sua precificação incrementada no mercado.  Para tanto, basta 

verificar na tabela 1, a seguir, a evolução da Carteira Teórica Anual do ISE, válida para o 

período de dezembro 2008 a novembro de 2009, na qual se podem contemplar as empresas 

que compõem o índice, além do tipo de ação e também a participação relativa de cada papel. 

 

 

 



29 
 

Tabela 1 - Índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE/ Cotação por lote de mil ações 

Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part.(%) (2) 

GETI4 AES TIETE PN ED 94.237.477 0,686 

BBDC3 BRADESCO ON N1 527.445.438 5,426 

BBDC4 BRADESCO PN N1 1.504.904.704 17,993 

BBAS3 BRASIL ON ED NM 551.300.050 3,827 

BRKM5 BRASKEM PNA N1 182.638.275 0,555 

CLSC6 CELESC PNB N2 22.695.794 0,387 

CMIG3 CEMIG ON N1 34.869.872 0,447 

CMIG4 CEMIG PN N1 279.165.537 4,946 

CESP6 CESP PNB N1 181.287.298 1,188 

COCE5 COELCE PNA 26.361.325 0,233 

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 132.761.836 2,057 

DASA3 DASA ON NM 53.673.969 0,638 

DURA4 DURATEX PN 64.461.317 0,457 

ELET3 ELETROBRAS ON N1 196.987.747 2,582 

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 189.137.053 2,240 

ELPL6 ELETROPAULO PNB N2 90.200.736 1,154 

EMBR3 EMBRAER ON NM 720.998.572 2,996 

ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 55.903.062 0,687 

GGBR3 GERDAU ON ED N1 101.811.875 0,600 

GGBR4 GERDAU PN ED N1 629.998.715 4,450 

GOAU3 GERDAU MET ON ED N1 46.685.138 0,430 

GOAU4 GERDAU MET PN ED N1 262.612.924 2,601 

ITAU3 ITAUBANCO ON N1 195.479.792 2,076 

ITAU4 ITAUBANCO PN N1 1.378.244.490 17,816 

LIGT3 LIGHT S/A ON ED NM 28.569.722 0,333 

NATU3 NATURA ON NM 108.624.375 1,086 

ODPV3 ODONTOPREV ON EJ NM 21.472.503 0,271 

PRGA3 PERDIGAO S/A ON NM 129.984.551 2,245 

SBSP3 SABESP ON NM 113.323.728 1,288 

SDIA4 SADIA S/A PN N1 391.697.142 0,627 

SUZB5 SUZANO PAPEL PNA INT N1 146.172.517 0,880 

TNLP3 TELEMAR ON 59.036.814 1,060 

TNLP4 TELEMAR PN 254.747.800 4,144 

TCSL3 TIM PART S/A ON 149.145.599 0,500 

TCSL4 TIM PART S/A PN 557.487.576 1,039 

TBLE3 TRACTEBEL ON EJ NM 203.898.291 1,913 

UBBR11 UNIBANCO UNT N1 1.056.595.514 7,557 
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VCPA4 V C P PN N1 92.867.479 0,584 

Quantidade Teórica Total 10.837.486.607 100,000 

Redutor 169.126.606,546843  

(1) Quantidade teórica válida para o período de vigência da carteira, sujeita a alterações somente no cão de 

distribuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas empresas. 

(2) Participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 01/12/2006, sujeita 

a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis. 

Fonte: BM&FBOVESPA.  Downloading em 15/05/2009. 

 

 

(*) até abril 

Fonte: BM&FBOVESPA.  Downloading em 15/05/2009. 

Tabela 2 – Variação Anual da Carteira Teórica 

Ano 
Índice de  

Fechamento Nominal 

Variação Anual  

Nominal 

Índice de  

Fechamento 

em US$ 

Variação Anual  

em US$ 

1/11/2005 1.000,00  453,10  

2005 1.040,08 4,01 444,35 -1,93 

2006 1.433,42 37,82 670,45 50,88 

2007 2.011,81 40,35 1.135,78 69,41 

2008 1.185,19 -41,09 507,14 -55,35 

2008 (*) 1.371,56 15,72 629,65 24,16 

 

Ressalte-se que os bancos compõem cerca de 50% da carteira, o que talvez seja 

explicado pela percepção da sociedade de que os mesmos investem em iniciativas de 

responsabilidade social.  Ainda na consulta ao ISE no menu Variação Anual (R$/US$), o qual 

demonstra os índices de fechamentos mensais nominais e convertidos em dólar e suas 

respectivas variações, observa-se incremento significativo respectivamente nos anos de 2006 

e 2007. 

Quanto ao Dow Jones Sustainability Index World, foi lançado em 1999 como o 

primeiro indicador da performance financeira das empresas líderes em sustentabilidade a nível 

global.  É fruto da cooperação entre a Dow Jones Indexes, STOXX Limited e o SAM – 

Sustainable Asset Management e promove uma revisão anual cujos resultados influenciam as 

decisões de investimento de administradores de ativos em 15 (quinze) países que licenciaram 

a família de índices Dow Jones para uma variedade de fundos baseados em sustentabilidade.  
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A edição de 2007 incluiu 42 (quarenta e duas) novas empresas e excluiu 33 (trinta e três), 

reunindo empresas em mais de 20 (vinte) países. 

Sua origem remonta à relevância crescente do desenvolvimento sustentável, na 

atividade das empresas, que conduz um número ascendente de investidores a integrar os 

critérios econômicos, ambientais e sociais em suas análises de mercado e a utilizar a 

sustentabilidade como um novo indicador para a “gestão do futuro”.   

A despeito de relativamente recentes, os indicadores da espécie necessitam de 

aperfeiçoamento e a sociedade, por sua vez, deve incrementar seus controles efetivos sobre os 

processos de compliance e desempenho nas organizações perseguindo a garantia de 

credibilidade, lisura e confiança em prol de mercados éticos.  É evidente a racionalidade em 

se aderir à gestão da ética à medida que ensejará ganho de produtividade se o grupo (mercado, 

sociedade) tiver regras claras e comportamentos cooperativos. 

Em suma, é fato que o objetivo comum, socialmente importante, atrai maior adesão 

em virtude da legitimidade e representativa da causa para as pessoas.  Isso coaduna com a 

proposta de indicadores de sustentabilidade e responsabilidade social (dentre eles indicadores 

de eticidade) “enquadrando” as organizações com o fito de estabelecer a primazia dos 

interesses sociais em detrimento daqueles apenas individuais. 

 

1.2.4 A Relevância da Ética para o Desenvolvimento Local 

 
“…Enquanto escândalos corporativos,ameaças terroristas,politicagem em 

empresas e relacionamentos abalados criaram desconfiança em quase todo 

lugar,afirmo que a capacidade de estabelecer,fazer crescer,estender e 

recuperar a confiança não é apenas vital para o nosso bem-estar pessoal e 

interpessoal;é a principal competência dos líderes na nova economia global”.  

Também estou convencido de que em cada situação, nada é tão rápido quanto 

à velocidade da confiança. E, opondo-se à crença popular, confiança é algo 

que você pode manejar, aliás, você pode ficar bom na sua criação!” 

                                                                                              (COVEY, 2008) 

 

É tempo de resgatar a sensação de maior transparência, confiança e credibilidade nos 

relacionamentos, especialmente no que diz respeito aos negócios, já a partir do território.  

Aliás, pode-se dizer que transparência e credibilidade são fatores que alavancam as decisões e 

ações dos diversos atores para efeito do avanço no âmbito do desenvolvimento local.   
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Nesse sentido, também importa recuperar o conceito original de mercado como 

mecanismo de trocas humanas, criado para propiciar oportunidades a todos os atores do 

mundo produtivo independentemente de seu tamanho e localização.  (HENDERSON, 2006). 

Talvez seja um exagero acreditar em uma “crise dos fundamentos éticos” na sociedade 

atual, uma vez que não se constitui em exclusividade do mundo moderno; no entanto, importa 

cuidarmos do ambiente (mercado, sociedade) para que haja o mínimo de condição de 

moralidade favorável ao estabelecimento de relações de confiança entre os diversos atores 

intra e interorganizações. 

Assim, cabe o estabelecimento de regras propícias ao equilíbrio entre os interesses 

coletivos e individuais, em última análise, entre os comportamentos éticos e os 

comportamentos competitivos inatos.  A busca pelo mercado ético é uma tentativa de 

empreender um modelo que aumente o bem-estar da coletividade e apregoe: i. O 

compromisso com a sustentabilidade; ii. A boa governança corporativa; iii. E a capacidade 

administrativa para proteger o capital dos acionistas. 

Em verdade, não se propõe a negação da lógica do lucro (o que soaria “pueril”).  

Contudo, se propõe às empresas o aperfeiçoamento da gestão mediante o compromisso com a 

sustentabilidade do entorno.  Pois, a ética deve ser vista como uma extensão natural da boa 

gestão e, então, gestores precisam entender a razão do comportamento das pessoas de maneira 

a exercerem influência sobre o mesmo.  (NELSON e TREVIÑO, 2007). 

Na academia, um número crescente de estudos empíricos tem tentado apurar a 

existência de relação entre responsabilidade social e desempenho financeiro de forma mais 

rigorosa.  A propósito, estudos dessa natureza indicaram uma relação positiva especialmente 

quando foram utilizados indicadores de desempenho corporativo social (baseados em 

reputação) e indicadores desempenho financeiro (baseados em critérios contábeis) e têm 

demonstrado que companhias com boa estrutura e políticas de governança corporativa 

apresentam maiores lucro, crescimento de vendas, valor de mercado e incremento nos preços 

das ações.5  

                                                 
5 Pesquisas mencionadas no livro Managing Business Ethics – Straight Talk About How To Do it Right:  
Aupperle, K. E. Carroll, A. B., and Hatfield, J. D. 1985.  An empirical examination of the relationship between 
corporate social responsibility and profitability.  Academy of Management Journal 28:449-459); McGuire, J. B., 
Sundgren, A., and Scheeweis, T. 1988.  Corporate social responsibility and firm financial performance.  
Academy of Management Journal 31: 854-87;. Ullman, A. H. 1985.  Data in search of a theory. A critical 
examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of U.S. 
firms.  Academy of Management Review10:3, 540-547; Margolis, J. D., and Walsh, J. P. 2001.  People and 
profits? The search for a link between a company’s social and financial performance.  Mahwah, NJ: Erlbaum; 
Margolis, and Walsh, Misery loves companies. 
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No entanto, ainda é incipiente, e pouco provável, o êxito em associar o bom 

desempenho financeiro de empresas ao bom desempenho social.  Apesar disso, já há 

investidores que também se preocupam com indicadores de sustentabilidade (dentre eles 

critérios éticos), além dos financeiros.  Ainda que esse tipo de benchmarking não lhes garanta 

a sintonia de seus interesses aos dos trabalhadores, clientes e comunidade, ao menos lhes 

possibilita a percepção do quanto suas decisões estão interconectadas e afetam o mercado e 

sociedade onde se inserem.   

Assim, organizações e/ou instituições percebidas como éticas garantem maior 

confiança e possibilitam melhor governabilidade à comunidade.  Daí, a contribuição da ética 

ao desenvolvimento local torna-se mais evidente, haja vista que - sob a perspectiva de que os 

comportamentos éticos constituem uma subcoleção dos comportamentos sociais - a mesma 

adquire conotação de governo da vida social, em um sentido mais amplo, onde importam os 

desejos e sentimentos alheios, isto é, convenções sociais e regras de ética (dispositivos não 

automáticos). (DAMÁSIO, 2003).  

Enfim, uma comunidade cujas relações estão fundamentadas na ética viabiliza uma 

atmosfera positiva para a construção de uma boa gestão social, assunto do tópico a seguir. 

 

1.3  A Gestão Social e o Desenvolvimento Local 
 
1.3.1 Origens 
 

A despeito da polêmica envolvendo o tema, é fundamental compreendê-la à medida 

que está intimamente relacionada ao desenvolvimento local.  É bastante comum observar, em 

muitas comunidades, que a gestão concentra-se em um ou poucos atores – normalmente da 

esfera pública – o que implica em parcialidade ou mesmo ausência de atendimento às 

demandas sociais do território.  Por essa razão, sem a ambição de esgotar o assunto, 

abordaremos a gestão social por entendermos seu caráter facilitador no que tange ao 

desenvolvimento local. 

Originalmente, a gestão social abrange os interesses sociais e o bem comum.  Atende a 

muitos e é exercida por instituições governamentais e da sociedade civil.  Está baseada na 

mobilização das comunidades; na democracia interna de seus processos decisórios; na 

transparência de suas decisões e ações; e na criação de canais de participação que a tornem 

efetivamente representativa das aspirações locais.  Contudo, é importante dizer que inexiste 

um único modelo de gestão social.   
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Sua eficácia reside na busca por uma solução compartilhada pelos diversos entes da 

sociedade que sintetize a combinação de elementos tais como descentralização, 

intersetorialidade e rede social; porquanto, a ineficiência do aparelho burocrático do país não 

pode ser resolvida somente via modernizações, reformas, meras adjetivações ou “modas”, tal 

como a gestão social proposta no início da década de 90, mas sim pela redefinição da 

importância da administração pública como vetor necessário ao desenvolvimento nacional e à 

equitativa redistribuição social e regional da renda. 

Desde então, adquiriu maior notoriedade com o advento da globalização dos 

mercados, o agravamento das desigualdades sociais e a conscientização da sociedade civil 

acerca dos problemas causados por tal contexto.  Porém, o desenvolvimento do tema 

permanece incipiente tanto no Brasil quanto na Europa. 

É cada vez mais evidente que o protagonismo no processo democrático não cabe 

isoladamente ao Estado, ao mercado ou à interação entre Estado e capital, mas sim também 

com a inserção da sociedade civil exercendo uma soberania popular que controle o Estado e o 

capital.   

Nesse sentido, gestão social é o processo através do qual a sociedade contribui à res 

publica por intermédio de diferentes instâncias já existentes ou em implantação no Estado – a 

exemplo dos Conselhos Municipais ou os movimentos sociais. (SARAVIA;TENÓRIO, 2006) 

 

1.3.2 Um Conceito em “Construção” 

 
O desafio da gestão social está em romper com os conceitos tradicionais de gestão e, 

ao mesmo tempo, agregar valores como planejamento, controle, organização e direção. 

Embora a gestão social não se oponha totalmente à gestão tradicional, no entanto, diverge em 

alguns objetivos. 

A gestão tradicional é amplamente discutida e analisada, a partir de sua iniciação 

como ciência no início do século XX, com o advento dos estudos do Engenheiro Taylor (nos 

Estados Unidos) e Fayol (na França).  Por sua vez, a gestão social começa a ganhar corpo no 

início dos anos 90.  

A despeito de percorridas quase duas décadas de discussões, a gestão social ainda não 

é uma questão plenamente resolvida.  Trata-se de um processo “em construção” em ambos os 

aspectos: conceitual (teórico) e prático.  Cabe, portanto, promover um resgate do tema via 

revisão da literatura e evolver sua análise até os dias atuais, considerando as contribuições de 

estudiosos das diferentes áreas sociais. 
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Assim, iniciemos pela descrição de Carvalho (1999; 2003) que trata a gestão social 

como “a gestão das ações sociais públicas e gestão das demandas e necessidades dos 

cidadãos”, ou seja, uma gestão de ações sociais públicas realizadas não exclusivamente pelo 

Estado, mas pela parceria entre estado sociedade civil e iniciativa privada.   

A evolução da gestão social partiu da base no welfare state, onde o estado planejava e 

tomava as decisões.  Passou, em seguida, pelo neoliberalismo onde se eximia o Estado de 

qualquer responsabilidade e cabia ao mercado a auto-regulação.  Por fim, nos dias atuais, se 

aproxima da gestão pública, porém sem caráter exclusivamente governamental.  Essa atual 

forma de gestão caracteriza-se pela descentralização das políticas públicas (ênfase na ação 

local), dos recursos e do poder; pela articulação em rede; e pela intersetorialidade. 

Portanto, parece um caminho natural a utilização das parcerias, das redes e da 

descentralização como formas para operacionalizar a gestão.  Entretanto, é preciso atentar 

para a relevância e a falta de paradigma desse setor uma vez que “As tendências recentes da 

gestão social nos obriga a repensar formas de organização social, a redefinir a relação entre 

político, econômico e o social, a desenvolver pesquisas cruzando as diversas disciplinas, a 

escutar de forma sistemática os atores estatais, empresariais e comunitários. Trata-se hoje, 

realmente, de um universo em construção”.  (DOWBOR, 1999:40)  

A seguir, analisemos a gestão social sob a perspectiva dicotômica de capital versus 

trabalho cujo desafio reside em organizar o maior número de excluídos para que, 

conjuntamente, possam ter acesso ao capital (terra) e apoio para gerar o trabalho (renda). 

Nesse cenário, a gestão social caracteriza-se quando a ação individual não é bastante para 

garantir o bem estar da população.  (SINGER, 1999) 

Por outro prisma, a gestão social deve propor um gerenciamento participativo no qual 

o processo decisório seja exercido por meio de diferentes sujeitos sociais, ao passo que a 

gestão estratégica se caracteriza por estar fundamentada sobre o cálculo de meios e fins e 

implementada através de interação de duas ou mais pessoas – exercendo uma delas autoridade 

formal sobre a outra.  Sob tal lógica, importam à gestão social as funções gerenciais (planejar, 

organizar, dirigir e controlar) e as competências do gestor com vistas a uma gestão social 

eficaz.  (TENÓRIO, 2003) 

Em caráter mais abrangente, o tema vem sendo interpretado sob as mais diversas 

formas e, por isso, necessita de uma maior exatidão conceitual.  Nesse contexto, tanto o 

terceiro setor quanto a gestão social surgem para indicar uma nova dimensão nas relações 

entre Estado e sociedade no que diz respeito às problemáticas modernas.  Então, são propostas 
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duas importantes formas de pensar a gestão social:  uma enquanto finalidade e outra enquanto 

meio de operacionalização.  Se por um lado, configura-se o entendimento mediante a gestão 

das demandas e necessidades sociais para além do Estado.  Por outro, trata-se de orientação 

para uma ação organizacional em analogia com as gestões privada e pública (vide tabela 3). 

 

    Tabela 3 - Comparativo entre Gestão Privada, Gestão Pública e Gestão Social 

Características\Tipo de 

Gestão Gestão Privada  Gestão Pública  Gestão Social  

Voltada para  Mercado  Estado  

Esfera Pública de 

ação  

Objetivos  Econômicos  Bem comum  

Econômico (Meio) 

Sociais  

Meios  de 

Operacionalização  

Diferentes 

técnicas/racionalidade Burocráticos  Não Possui  

Quem Faz?  Empresas  Estado  Parcerias  

   Fonte:  (FRANÇA FILHO, 2003)6 

 

Enfim, o conceito de gestão social aponta para uma solução compartilhada pelos 

diversos entes da sociedade que sintetize a combinação de elementos oriundos do 

gerencialismo e da administração social.  Isso implica em uma lógica que integre ações 

inerentes à descentralização, intersetorialidade e rede social, objeto de análise do próximo 

tópico. 

 

1.3.3 A Gestão Social e Suas Formas de Operacionalização:  Descentralização, 
Intersetorialidade e Rede Social. 

 
O atual contexto da gestão social passa a exigir o estabelecimento de modelos flexíveis 

e participativos. A sociedade, à medida que toma para si o poder de decisão acerca dos 

serviços públicos e de sua gestão, torna-se parceira do Estado, o qual deixa de ser o único 

responsável pelo atendimento das demandas e necessidades sociais. Esta transferência de 

competências do Estado para organizações privadas é denominada descentralização. 

                                                 
6 Adaptado pelos mestrandos Alan Andrade Luz, Ana Flávia T. e Fabíola Dapuzzo, por ocasião de apresentação 
de artigo trabalho de conclusão da disciplina Gestão de Políticas Sociais, disciplina integrante do curso de 
Mestrado em Administração da PUC/SP. 
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No entanto, a descentralização, por si só, não garante a participação. Desta forma, para 

que este processo tenha eficácia, é necessário que os saberes e experiências dos diversos 

atores sejam respeitados, ou seja, que tais atores sejam considerados plenos sujeitos e 

partícipes da gestão das políticas sociais (cidadãos efetivos).  (JUNQUEIRA,2005) 

Esta nova dinâmica de autonomização valoriza a intersetorialidade como estratégia de 

gestão dos serviços públicos onde há integração de diversas políticas na solução dos 

problemas sociais.  Trata-se de uma lógica que busca considerar o cidadão em sua totalidade 

(em suas necessidades individuais e coletivas) e que informa uma nova maneira de planejar, 

executar e controlar a prestação de serviços, de modo a garantir um acesso igualitário à 

cidadania, ou seja, alterar toda a forma de articulação dos diversos segmentos da organização 

governamental e dos seus interesses. 

A ação intersetorial otimiza a execução de políticas sociais uma vez que o processo de 

parceria preserva as diferenças e as especificidades de cada parte interessada, levando em 

conta a diversidade de perspectivas sobre problemas sociais, quando da convergência para 

objetivos construídos coletivamente.  

Ainda, a organização em rede possibilita a horizontalização e descentralização do 

poder cuja capacidade de exercício ativo é facultada inclusive aos participantes que 

porventura estejam na condição passiva.  (FOUCAULT, 2005) 

Ademais, é imprescindível a consolidação da confiança entre os participantes da rede e 

o estabelecimento da cultura da cooperação na mesma a fim de garantir a proteção e o 

desenvolvimento social – fatores presentes em diferentes tipos de redes sociais (vide tabela 4). 

No entanto, as redes sociais apresentam certas limitações como no caso da substituição 

de certos serviços públicos essenciais: 

 

“[...] podem ser compatíveis com distintas orientações políticas em relação 

aos direitos sociais e ao papel do estado, do mercado e da sociedade na 

garantia dos direitos e na prestação de serviços. Portanto, é necessário levar 

em conta as limitações das redes de políticas no cumprimento de certas 

funções públicas de caráter nitidamente estatal, como por exemplo, a garantia 

dos direitos sociais e a regulação.” (Fleury e Overney,2007: 35) 
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 Tabela 4 – Tipologias de Redes Sociais 

TIPOLOGIAS CARACTERÍSTICAS 

REDES SOCIAIS ESPONTÂNEAS 

Nascem do núcleo familiar ampliado (grupos de vizinhança, 

clubes, Igrejas) e são marcadas por princípios de reciprocidade, 

cooperação, solidariedade, afetividade e interdependência. 

REDES DE SERVIÇOS 

SOCIOCOMUNITÁRIOS 

Configuram-se como uma extensão das redes sociais 

espontâneas. Atendem demandas mais coletivas no espaço 

local, estabelecem relações cidadãs e solidárias na produção do 

bem comum. 

REDES SOCIAIS 

MOVIMENTALISTAS 

Fortalecem as redes comunitárias. São movimentos de luta pela 

garantia dos direitos sociais. Caracterizam-se por defender a 

democracia e a participação popular. (ex: movimento dos sem 

terra - MST) 

REDES PRIVADAS 

Acessível a parcelas restritas da população, oferece serviços 

especializados e de cobertura ampla. O mercado é o grande 

agente desta. (ex: convênio médico, previdência privada, etc.) 

REDES SETORIAIS PÚBLICAS 

São aquelas que prestam serviços consagrados pelas políticas 

públicas, ou seja, serviços que o Estado tem obrigação de 

oferecer a seus cidadãos (ex: educação, saúde, etc.). 

   Fonte: CARVALHO e GUARÁ (1998).7 

 

A despeito de todos os aspectos favoráveis mencionados, a realidade não parece ser 

tão simples à medida que não existe o modelo único de gestão nem tampouco há consenso 

sobre o modelo híbrido ora proposto.  Logo, é pertinente passarmos a breve análise crítica da 

gestão social – assunto abordado no tópico a seguir. 

 

1.3.4 Gestão Social, Uma Perspectiva Crítica 

 
Tomemos por base a tradição crítica francesa de análise organizacional e dos discursos 

sobre gestão – escola diferenciada por análises críticas dos fenômenos organizacionais como 

produtos de intrincados processos sociais, culturais, psíquicos e institucionais – que se opõe à 

“pragmática” tradição norte-americana do gerencialismo e apresenta perspectivas menos 

instrumentais, mais reflexivas e intuitivas (sensíveis ao marxismo e à psicanálise).  Para tanto, 

importa analisar os efeitos da atual gestão de empresas e pessoas sobre indivíduos, grupos e 

sociedades.   
                                                 
7 Adaptado pelos mestrandos Alan Andrade Luz, Ana Flávia Teixeira e Fabíola Dapuzzo, por ocasião de 
apresentação de artigo trabalho de conclusão da disciplina Gestão de Políticas Sociais, disciplina integrante do 
curso de Mestrado em Administração da PUC/SP. 
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Nessa perspectiva, cabe explorar temas como moral nos negócios, poder gerencial, 

fundamentos da ideologia, além da psicopatologia da vida cotidiana em empresa e 

micropsicologia do indivíduo (identidade, gestão de si, sofrimento e prazer nas relações de 

trabalho) – o que implica em transcender os paradigmas fundamentais (vide tabela 5). 

 

           Tabela 5 - Os Paradigmas que Fundamentam a Gestão 

PARADIGMAS PRINCÍPIO BÁSICO CRÍTICA 

OBJETIVISTA Compreender é medir, calcular Primado da linguagem 

matemática sobre qualquer 

outra linguagem 

FUNCIONALISTA A organização é um dado Ocultação dos mecanismos 

de poder 

EXPERIMENTAL A objetivação é um dado científico Dominação da racionalidade 

instrumental 

UTILITARISTA A reflexão está a serviço da ação Submissão do conhecimento 

a critérios de utilidade 

ECONOMISTA O humano é um fator da empresa Redução do humano a um 

recurso da empresa 

          Fonte: (GAULEJAC, 2007:78) 

 

Desta feita, há que se abrir mão da visão reducionista inerente à ‘doença gestionária’ 

em cuja lógica tudo é gerenciado sob a égide da cultura do alto desempenho que resulta na 

descrença política da sociedade no “repensar” da gestão como instrumento de organização e 

construção de um mundo onde a ligação social importa mais que o bem individual.   

É inadmissível a dominância dessa ideologia gerencialista como um modelo de 

governabilidade sob pena do cidadão ser conduzido à condição de mero cliente ou usuário.  

De fato, a gestão social será saudável quando sintonizada na reabilitação da ação política 

(principalmente através das instituições locais) que permita a plena cidadania responsável e 

partícipe na busca do bem-estar da sociedade, que zela pela transparência e adequada 

governança.  Portanto, é condição ímpar para o desenvolvimento local uma vez que traçará 

seu norte e estabelecerá regras convergentes para a sua dinamização e reprodução.  Ressalte-

se que as instituições locais não são infalíveis e podem produzir práticas desfavoráveis ao 

desenvolvimento se prevalecer o interesse de poucos na exploração dos recursos. 
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II- O CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUAS NOVAS 

PERSPECTIVAS. 

 
 

O crédito é fator-chave para o mundo dos negócios em todos segmentos da economia, 

compreendendo do circuito inferior ao superior.   Por outro lado, também é fato que o 

acesso da população carente aos bancos tem o efeito equivalente ao das políticas públicas 

contra a pobreza ao passo que a ausência desse acesso acirra as formas de dominação e de 

pobreza e impacta a economia local.  (ABRAMOVAY,2004) 

A despeito da lenta evolução da economia brasileira, fato atestado e agravado pela 

dificuldade em se montar e fazer negócios (vide a classificação do país no ranking da 

Facilidade de Fazer Negócios do relatório Doing Business 2009/exercício 2008- o qual aponta 

avanço da 126ª. posição para a 125ª.), nos territórios as comunidades têm buscado soluções 

para a pífia participação do setor bancário no crédito ao investimento, em atividades 

produtivas, por meio de iniciativas próprias como a criação de moedas sociais e/ou 

sociedades/cooperativas de crédito. 

É fato que houve evolução quanto à inclusão bancária brasileira, principalmente em 

decorrência da ação dos bancos oficiais nos últimos quatro anos; entretanto, há que se ampliar 

o nível de acesso aos diversos produtos e serviços expandindo-o, inclusive, ao investimento 

em atividade produtiva.  Não deve haver restrição aos serviços de pagamentos e/ou depósitos 

de poupança sob pena dos mais pobres terem que recorrer aos agiotas de plantão, permanecer  

limitados ao uso de sua parca poupança e/ou mesmo abrir mão do raro patrimônio disponível 

para geração de recursos. 

A partir de 1999, o BACEN tem envidado especial esforço tomando medidas para a 

redução do spread bancário e para o aumento da oferta de crédito através de iniciativas tais 

como:  ações para a queda nas taxas de juros; o alongamento dos prazos das operações e a 

diversificação de operações.   

Tais ações, além de coadunarem com um de seus objetivos estratégicos de contribuir 

para o desenvolvimento de um mercado de crédito adequado às necessidades da economia, 

resultaram na elevação do crédito do Sistema Financeiro Nacional de 25,9%  para 34,7% do 

PIB, no período de 1999 a dezembro de 2007.  Contudo, ainda há muito que se fazer com 

respeito à oferta de crédito. 

A seguir, passemos à contextualização do setor bancário no Brasil. 
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2.1 O Setor Bancário no Brasil 

 
Inicialmente, cabe resgatar a definição do sistema bancário, de acordo com o BACEN, 

como sistema composto pelas instituições capazes de participar do processo de criação de 

moeda na economia; portanto, seria formado por bancos comerciais, bancos múltiplos com 

carteira comercial, caixas econômicas e cooperativas de crédito.  A seguir, eis a atual 

configuração do Sistema Financeiro Brasileiro disponível (vide Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Sistema Financeiro Brasileiro/Quantitativo de Instituições por segmento 

Segmento 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 
Dez Dez Dez Dez Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

Banco Múltiplo 139 138 137 135 140 140 142 141 141 139 

Banco Comercial1/ 24 22 21 20 18 18 18 18 18 18 

Banco de Desenvolvimento 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Caixa Econômica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Banco de Investimento 21 20 18 17 17 17 17 16 16 16 

Sociedade de Crédito Financiamento e 
Investimento 

46 50 51 52 55 55 55 55 56 56 

Sociedade Corretora de Títulos e 
Valores Mobiliários 

139 133 116 107 107 105 105 105 106 106 

Sociedade Corretora de Câmbio 47 45 48 46 45 44 44 44 45 45 

Sociedade Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários 

138 134 133 135 135 136 138 137 137 135 

Sociedade de Arrendamento Mercantil 51 45 41 38 36 36 36 35 35 35 

Sociedade de Crédito Imobiliário2/ e 
Associação de Poupança e 
Empréstimo 

18 18 18 18 16 16 16 16 16 16 

Companhia Hipotecária 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Agência de Fomento 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 

Subtotal 646 628 606 591 592 590 595 592 595 591 

Cooperativa de Crédito 1.436 1.439 1.452 1.465 1.453 1.451 1.446 1.446 1.444 1.434 

Sociedade de Crédito ao 
Microempreendedor 

51 55 56 52 47 47 47 47 46 46 

Subtotal 2.133 2.122 2.114 2.108 2.092 2.088 2.088 2.085 2.085 2.071 
Sociedade Administradora de 
Consórcios 

364 342 333 329 317 315 315 315 313 312 

Total 2.497 2.464 2.447 2.437 2.409 2.403 2.403 2.400 2.398 2.383 
Fonte: BACEN/Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro/Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro/Unicad 
1/ Inclui os bancos estrangeiros (filiais no país); 
2/ Inclui 14 Sociedades de Crédito Imobiliário - Repassadoras (SCIR) que não podem captar recursos junto ao 
público; 

 

 

 No período de 1987 a 2003, acompanhando uma tendência mundial de privatização 

superior a 250 bancos – o que representou uma injeção de 143 bilhões de dólares nos cofres 
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estatais – o Brasil envolveu recursos da ordem de 6,5 bilhões de dólares com a privatização 

bancária.  (IPEA, 2009). 

A partir daí, o processo de concentração tem sido cada vez maior no setor bancário 

brasileiro e isso se percebe através de pelo menos dois movimentos: i) os 20 maiores bancos 

passaram de 83% para 92% dos ativos em 11 anos, quando 40 instituições deixaram de 

existir; ii) série de fusões, incorporações e privatizações marcaram período de 1995 a 2006; 

estrangeiros aumentam participação no mercado.8  

Essa tendência de concentração é ratificada ao considerarmos que, em apenas dez anos 

(1996 – 2006), a participação dos 20 maiores bancos no total de ativos aumentou 20%, 

passando de 72% para mais de 86%. Por consequência, houve a redução em 32,2% na 

quantidade de bancos em operação nos últimos onze anos.  Em 2007, por exemplo, o país 

possuía somente 156 instituições bancárias, ao passo que a Alemanha registrou 2.130 bancos 

e os Estados Unidos 7.282 bancos.  (IPEA, 2009). 

A despeito da queda na quantidade de bancos públicos (59,4%) e privados (27,8%) no 

país entre 1996 e 2007, observa-se o crescimento de instituições bancárias privadas 

estrangeiras 36,6%.  A propósito, em 2006, os bancos públicos respondiam por menos de 30% 

do total de ativos bancários, ao passo que em 1993 era de quase 52%.  Como resultante da 

diminuição do peso dos bancos públicos no total de ativos, houve a expansão dos bancos 

privados nas operações de crédito (em 2006 os bancos públicos respondiam por quase 1/3 do 

total das operações de crédito, enquanto em 1996 beiravam 60%). 

Com o setor privado concentrando quase 70% do total das operações de crédito no 

Brasil, pode-se perceber a importância crescente das instituições bancárias estrangeiras. No 

ano de 2006, elas respondiam por mais de ¼ do crédito, enquanto em 1996 era menos de 10%. 

No período analisado, identifica-se o avanço dos bancos estrangeiros que parecem se 

aproximar da importância relativa dos bancos públicos. 

No entanto, o mesmo não ocorre no que diz respeito à distribuição dos depósitos 

bancários. Os bancos estrangeiros respondem por menos de 1/5 do total dos depósitos, 

enquanto os bancos públicos absorvem cerca de um terço. Em 1996, os bancos públicos 

respondiam por quase 60% dos depósitos e os bancos estrangeiros por menos de 8%. 

Apesar das significativas transformações ocorridas nas duas últimas décadas na 

indústria bancária brasileira, ainda não foi possível superar alguns sinais de exclusão bancária 

e de certa elitização na prestação dos serviços financeiros no país.  De fato, não se pode 

                                                 
8 Folha de S. Paulo, 26 de maio de 2006, Caderno Dinheiro. 
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ignorar o potencial inerente de ampliação do grau de inclusão social e territorial diante da 

internalização do avanço tecnológico no setor bancário brasileiro, por quase 7% do Produto 

Interno Bruto Nacional, a qual permite maior solidez na sua atuação. 

Lamentavelmente, percebe-se o fortalecimento da concentração geográfica do crédito 

bancário no país.  Em 2006, por exemplo, as regiões Sul e Sudeste, responderam por quase 

84% do crédito bancário, enquanto em 1997, representavam menos de 73% (aumento de 

15,9%).  As regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste acumularam uma perda de 41,4% na 

participação relativa no total do crédito bancário brasileiro entre 1996 e 2006, ou seja, 

passaram de 27,8%, em 1997, para 16,3%, em 2006.  Essa desigualdade agrava-se ainda mais 

quando o lócus objeto de análise é o interior das últimas regiões apontadas. 

A propósito, tal movimento de concentração geográfica não é muito distinto da década 

de 90 quando, na distribuição das agências bancárias, a cidade de São Paulo concentrava 

cerca de 12% das agências bancárias brasileiras em dezembro de 2003, taxa pouco superior a 

de dezembro de 1988 (8,7%).  

Já com respeito à análise das principais rubricas bancárias, a concentração das 

operações de crédito e arrendamento mercantil na cidade de São Paulo cresceu 

consideravelmente durante o período analisado de pouco mais de 20% do total nacional em 

1988, esse valor cresceu quase que ininterruptamente até 1996. Após significativa queda em 

1997, essa cifra voltou a crescer, atingindo 39% em 2003.  Tal crescimento teve como 

contrapartida uma forte contração dessas operações na cidade do Rio de Janeiro.  Em 1988, a 

cidade do Rio concentrava pouco mais de 25 % dessas operações, taxa que chegava a 7% em 

2003.  (ALEXANDRE et al., 2003) 

Nos dias de hoje, ao se observar a distribuição de dependências para o atendimento 

bancário no país também é corroborada a concentração geográfica (vide Tabela 7 e gráficos 2 

e 3, a seguir).  De acordo com os dados do BACEN para o mês de maio último, constata-se 

que 76% dos postos de atendimento bancários e 75% das agências estão situados no eixo sul-

sudeste.   

Porém, não se pode negar que já é observável o avanço da experiência brasileira de 

popularização de serviços bancários por intermédio das operações de correspondentes não 

bancários, apesar de ainda estarem à margem da estrutura bancária oficial.   

De acordo com a análise do IPEA, no ano de 2008, por exemplo, o Brasil registrou a 

presença de 84,3 mil correspondentes bancários operados em locais não bancários como 

padarias, postos lotéricos, correios, farmácias, entre outros.  Do total de correspondentes não 
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bancários, 67,2% estavam concentrados nas regiões Sul-Sudeste e 42,6% de associados aos 

bancos públicos. Os serviços dos correspondentes não bancários parecem atender mais à 

parcela da população sem maior presença na estrutura oficial do sistema bancário tradicional. 

 

Tabela 7 - Atendimento bancário no País/dependências9 

  Posição em 31.5.2009 

UF 
Nº de 

munic. 
Total 
Agên. 

Total 
PAB 

Municíp. 
com uma 
agência 

Municíp. 
com PAB e 
sem agênc. 

Total 
PAA 

Municíp. 
sem agên. e 
sem PAB 

Acre 22 39 12 5 1 4 12 
Alagoas 102 135 39 30 1 52 58 
Amapá 16 35 23 3   10 10 
Amazonas 62 163 154 16   26 38 
Bahia 417 802 252 162 2 142 150 
Ceará 184 393 92 53   74 77 
Distrito Federal 17 336 222 4     3 
Espírito Santo 78 389 82 19     1 
Goiás 246 588 144 58   87 124 
Maranhão 217 243 52 58   109 128 
Mato Grosso 141 276 56 40 1 37 58 
Mato Grosso do Sul 78 245 52 24   18 17 
Minas Gerais 853 1.938 571 283 4 266 332 
Pará 143 326 124 27 7 60 62 
Paraíba 223 189 46 42   83 194 
Paraná 399 1.329 473 87 16 90 117 
Pernambuco 185 506 162 77   56 56 
Piauí 223 123 30 30   62 207 
Rio de Janeiro 92 1.806 561 8   1 1 
Rio Grande do Norte 167 158 38 28   56 126 
Rio Grande do Sul 496 1.524 483 99 1 135 171 
Rondônia 52 99 17 18   17 22 
Roraima 15 22 13 3   8 11 
Santa Catarina 293 920 376 71 54 17 16 
São Paulo 645 6.357 2.480 182 18 101 50 
Sergipe 75 167 48 22 1 16 26 
Tocantins 139 95 28 15   44 123 

Total 5.580 19.203 6.630 1.464 106 1.571 2.190 

Fonte: BACEN/Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro/Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro/Unicad. 
 
 
 
        
 
 

                                                 
9 Obs.: o quantitativo de agências e postos foi coletado no 1º dia útil do mês seguinte e as listas completas estão 
disponíveis no sítio do Banco Central na internet, pelo caminho Sistema Financeiro Nacional → Informações 
cadastrais e contábeis → Informações cadastrais 
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        Gráfico 2 – Total de Agências bancárias por região 

 
Fonte: BACEN/Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro/ 

Departamento de Organização do Sistema Financeiro/Unicad.  Elaborado pelo autor. 

 

 

           Gráfico 3 – Total de Postos de atendimento bancário 

 
Fonte: BACEN/Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro/ 

Departamento de Organização do Sistema Financeiro/Unicad.  Elaborado pelo autor. 

 

Dessa forma, com a maior concentração no setor bancário, a tendência é de que  as 

opções para os tomadores de recursos diminuam.  Por outro lado, a maior concentração 

poderia ter ajudado na redução do "spread" e a taxa cobrada dos clientes. 
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Assim, os bancos de maior porte teriam maiores facilidades em captar recursos no mercado, 

além de diluir seus custos num número maior de operações de crédito. 

Todavia isso não ocorreu exatamente dessa maneira.  Aliás, os bancos jamais lucraram 

tanto como nos dias de hoje.  As taxas de juros praticadas pelos bancos,seja para pessoa física 

ou jurídica, ainda são bastante perversas e onerosas10 a despeito de certo movimento de 

“bancarização” por conta da inclusão de classes mais populares quanto ao acesso ao crédito 

pessoal – medida possibilitada pela estabilidade.  De fato, o tamanho do ônus das taxas de 

juros praticadas pode ser inferido a partir das seguintes observações (ANEFAC,2009): 

 

i. A taxa de juros média geral para pessoa física em abril de 2009 é de 7,33% ao 

mês, ou seja, 133,70% ao ano; a taxa de juros média geral para pessoa jurídica 

em abril de 2009 é de 4,21% ao mês, ou seja, 64,03% ao ano; 

ii. O estudo lembra que a taxa básica de juros Selic foi reduzida de 19,75% em 

setembro de 2005 para 10,25% em abril de 2009. No mesmo período a taxa de 

juros média para pessoa física foi reduzida em 7,42 pontos percentuais (de 

141,12% ao ano em setembro de 2005 para 133,70% ao ano em abril de 2009). 

Na pessoa jurídica a redução foi de 4,20% percentuais (de 68,23% ao ano em 

setembro de 2005 para 64,03% ao ano em fevereiro de 2007).  Não obstante, 

torna-se evidente que foram repassadas parcialmente as quedas da taxa básica 

de juros; 

iii. Ademais, a taxa de juros do comércio em abril de 2009 é de 6,12% ao mês 

(103,97% ao ano).  No que diz respeito ao cartão de crédito, a taxa é de 

10,56% ao mês (233,56% ao ano) em março de 2009. Quanto ao cheque 

especial, a taxa é de 7,66% ao mês (142,47% ao ano).  Por fim, o empréstimo 

pessoal nos bancos ficou em 5,39% ao mês (87,76% ao ano) e nas financeiras 

em 11,24% ao mês (259,03% ao ano). 

 

Por outro lado, não podemos deixar de registrar o relevante papel dos bancos oficiais 

no fomento ao desenvolvimento regional, mormente, através dos repasses dos fundos 

constitucionais11, administrados pelo Ministério da Integração Nacional, e do PRONAF.  São 

                                                 
10 Análise da Pesquisa de juros (posição abril de 2009)  realizada pela ANEFAC - Associação Nacional de 
Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.  Downloading em 22 de maio de 2009 a partir do sítio 
http://www.anefac.com.br/ . 
11 Os Fundos Constitucionais são oriundos da arrecadação nacional de 3,0 % do Imposto de Renda e do IPI.  
Deste total, 1,8% é direcionado ao FNE e o restante dividido igualmente aos demais fundos..  
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três os fundos constitucionais, a saber: i) FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste, operado pelo Banco do Brasil; ii) FNE – Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste, operado pelo BNB – Banco do Nordeste do Brasil; e iii) FNO – 

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, operado pelo Banco da Amazônia. 

A propósito, o total de contratações realizadas, no exercício 2007, foi de R$7.330.292 

MIL (ante R$5.359.293 MIL recebidos da STN), em valores nominais.  No entanto, ainda que 

os aportes sejam representativos, é preciso registrar o saldo das operações securitizadas dos 

respectivos fundos da ordem de R$915.255 MIL. (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2007) 

Dos cerca de R$ 7,0 bilhões aplicados, foram R$ 1,4 bilhão pelo FCO, R$ 4,6 bilhões 

pelo FNE e R$ 986 milhões pelo FNO.  Quanto à distribuição agregada de todos os fundos 

por atividade para o mesmo ano,  54,6% foram destinados para atividades rurais, 21,6% para 

indústria, 1,4% para turismo, 8,3% para infra-estrutura e 14,1% para comércio e serviços.  A 

análise da série histórica dos repasses anuais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para 

os fundos permite inferir que houve incremento significativo de recursos nos últimos anos. 

Em valores atualizados a preços de dezembro de 2006, a verba total anual destinada aos três 

fundos em 1994 era inferior a R$ 2 bilhões, enquanto que em 2006 essa verba era superior a 

R$ 4,6 bilhões de reais. Em outras palavras, o montante mais que duplicou em doze anos. 

(YOUNG et al, 2009). 

Embora seja irrefutável a relevância dos fundos constitucionais para suas respectivas 

áreas de cobertura, as visões de boa governança e responsabilidade socioambiental, cada vez 

mais em voga, tornam-se indispensáveis na análise/acompanhamento das operações pelos 

gestores.  Em verdade, dentre os problemas identificados quanto aos critérios de 

sustentabilidade dos financiamentos apoiados pelos fundos constitucionais, a heterogeneidade 

dos critérios de análise de risco ambiental dos programas constitui um entrave ao 

aprimoramento dos mesmos. 

No sistema vigente, o procedimento para a concessão de recursos é baseado na 

exigência de licença ambiental e análise de crédito por parte do técnico do banco gestor, que 

observa os riscos de crédito e os impactos ambientais envolvidos na implementação do 

projeto. É facultada ao setor de análise a incorporação de exigências extralegais, mas essa 

decisão não ocorre de forma homogênea entre projetos, o que confere significativa 

importância à interpretação individual do analista sobre o assunto.  Portanto, incide certo teor 

de subjetividade quanto à análise.   



48 
 

Sobremaneira, ainda podemos dizer que é pouco diante de tamanha demanda nessas 

regiões, especialmente, a região nordeste.  No caso do nordeste, o BNB é responsável por 

cerca de 70% dos financiamentos.  Certamente, seria mais saudável para o sistema se outros 

bancos juntassem suas forças em prol do desenvolvimento.  Em verdade, os bancos privados 

estão também nessas regiões, porém seu foco é essencialmente comercial e acabam 

descapitalizando as poupanças locais e as remetendo para outras regiões ou mesmo para o 

exterior, além da prática dos juros extorsivos abordados anteriormente. 

No que tange ao microcrédito12, podemos dizer que os bancos ainda estão 

“engatinhando”.  A despeito de o governo obrigar a destinação de 2% dos depósitos à vista 

para o microcrédito, os bancos preferem transferir os recursos para outros bancos ou 

organizações não governamentais (ONG) que trabalham com o público de baixa renda. 

Estima-se que existam no Brasil aproximadamente dezesseis milhões de pequenas 

unidades produtivas possíveis demandantes de microcrédito - treze milhões delas formadas 

por trabalhadores por conta própria, das quais se deduz haver algo como sete milhões de 

potenciais clientes que exercem demanda efetiva, o que representa, em valor, 

aproximadamente R$12 bilhões, cifra que, embora elevada, representa menos de 1% do PIB 

do Brasil.  Pelo lado da oferta, incluídas as cooperativas de crédito na modalidade de 

microempresários e os recursos direcionados pela Lei nº 10.735/2003, em dezembro de 2007 

existiam aproximadamente 228 instituições que atendiam a cerca de um milhão de clientes 

ativos, ou seja, 16% da demanda. 

Apesar de pequeno, esse nível de atendimento apresenta tendência de crescimento à 

medida que parte de 2,3% em 2005  e evolui para 10% em 2006.  O Crediamigo, carteira 

especializada em microcrédito produtivo do Banco do Nordeste, continua sendo o principal 

operador com 299.975 clientes (sobre o total de 1.063.383) e valor emprestado de R$234,60 

(sobre o total de R$1.189,49 milhões).  Por outro lado, chama a atenção a pífia participação 

dos Bancos Privados totalizando 4 entidades, contemplando 64.587 clientes e emprestando 

R$78,70 milhões.  (SOARES e MELO SOBRINHO, 2008). 

É evidente a importância da participação do setor financeiro tradicional para a 

expansão do microcrédito haja vista sua grande capacidade de gerar funding em curto prazo. 

As políticas públicas, portanto, devem conter medidas que estimulem o aumento dessa 

participação.  Pois, demonstra-se que ainda há muito em que se avançar no que diz respeito o 

envolvimento das demais instituições financeiras. 

                                                 
12 Jornal Valor Econômico, 17 de maio de 2007. 
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Cabe registrar o importante avanço que representou o advento da Lei Complementar 

n° 130/200913 a qual insere as cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional 

(SFN),submetendo-as às mesmas regras que se aplicam às instituições financeiras,publicada 

no Diário Oficial no dia 17 de abril. 

A regulamentação estabelece, ainda, que o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 

será composto por cooperativas singulares de crédito, cooperativas centrais, confederações de 

cooperativas de crédito, além de outras entidades constituídas por esse segmento financeiro. 

Enquanto as cooperativas singulares têm por atribuições o dever de estimular a 

formação de poupança e oferecer assistência financeira aos associados e prestar serviços em 

favor da vocação societária, as cooperativas centrais têm como função organizar serviços 

econômicos e assistenciais de interesse das cooperativas afiliadas, integrando e orientando 

suas atividades. 

As confederações de cooperativas, por sua vez, têm o objetivo de coordenar e executar 

atividades das associadas nos casos em que o vulto dos empreendimentos e a natureza das 

atividades transcenderem o âmbito de capacidade de atuação das associadas. 

Ressalte-se que aproximadamente 1.404 cooperativas de crédito, com quase 4.000 

postos de atendimento, funcionam no País e, a partir dessa lei, atuarão em condições de 

igualdade com os bancos na oferta de serviços financeiros para seus 3,6 milhões de associados 

à  medida que, além do seu grande atrativo que consiste na devolução aos associados dos 

juros pagos por eles como tomadores de empréstimos, agora mediante a nova regulamentação, 

terão a possibilidade de operar com recursos dos fundos constitucionais e do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT). 

As cooperativas de crédito, responsáveis pela movimentação de R$15,2 bilhões em 

2007 (o dobro do exercício anterior), são de suma relevância para o desenvolvimento 

econômico ao promoverem acesso ao crédito - sem a participação do sistema financeiro 

tradicional - em prol dos segmentos excluídos tais como pequenos produtores rurais, 

comerciantes, industriais e a população de baixa renda.  Em última instância, muito contribui 

com o desenvolvimento local ao ampliar a oferta de crédito aos empreendedores no território.    

 

 

 

                                                 
13 Jornal DCI, caderno política p.A5, 17 de março de 2009. 
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2.2 Experiências Bem-Sucedidas de Inserção do Sistema Bancário na Economia 
Solidária 

 
As experiências bem-sucedidas têm em comum o fato de se tratarem de iniciativas 

próprias das comunidades locais cujas soluções transcendiam o lugar comum e o mero 

aspecto da disponibilidade do crédito em si.  Em verdade, o ciclo de reprodução social exige 

não apenas a viabilização da produção, mas também a distribuição para que haja 

consumidores  e os empregos para que haja massa salarial e um mínimo de estabilidade social 

e política. Enfim, tal situação resulta no financiamento dos produtores e possibilita os 

investimentos e a chamada construção da economia. (DOWBOR, 1998) 

A economia solidária está plenamente inserida nesse contexto e, comprovadamente, 

contribui para a melhoria na qualidade de vida das pessoas.  Assim ocorreu com o Grameen 

Bank (Bangladesh), as Cooperativas de Crédito (Alemanha), o CRA (Estados Unidos), o 

Banco Palmas (Ceará/Brasil), dentre outras experiências.  A seguir, abordaremos esses casos. 

 

2.2.1 Grameen Bank 

 
Um banco privado de auto-assistência nas palavras de seu idealizador e fundador 

Senhor Yunus, vencedor do prêmio Nobel, quem contrariou as recomendações tradicionais de 

política de risco de crédito e decidiu emprestar aos empreendedores do circuito inferior, 

normalmente excluídos do sistema bancário usual, desprovidos de garantias reais e, muitas 

vezes, mulheres operando em atividades informais. 

Portanto, diferentemente dos bancos comerciais tradicionais - os quais amparam sua 

decisão de crédito mediante análise apurada de balanços, endividamento, participação 

acionária, lucros, etc – o Grameen apenas se certifica de que seus clientes são, de fato, pobres.  

Daí se trata de uma relação de confiança mútua.  Aliás, os tomadores mantêm um fundo de 

investimentos no banco  através do qual garantem seus respectivos financiamentos, além de 

propiciarem captações de recursos que possibilitarão novos investimentos na comunidade. 

O sucesso da iniciativa foi tão expressivo que, atualmente, o Grameen detém uma 

companhia nacional de telefonia móvel (Grameen Phone – que atende meio milhão de 

usuários nas zonas urbanas e rurais de Bangladesh) e outra de energia (Grameen Shakti – que 

abastece as aldeias com energia solar), dentre outras, as quais vieram suprir deficiências de 

infra-estrutura que a comunidade ressentia.  São dignas de destaque duas outras iniciativas de 

suma relevância, a saber:  i. Em 2001, a Grameem Byabosa Baikash (Promoção de Negócios 

Grameen) que se constitui na provisão de garantias de empréstimo para pequenas empresas; e 
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ii. O Grameen Danone, em 2006, empresa social cujo objetivo é a produção de alimentos 

nutritivos a preços acessíveis para os pobres.   

Então, o banco segue forte e sempre tem por objetivo maior a promoção social, ou 

seja, busca melhorar as condições de vida de seus financiados.  Após 15 anos de operação, o 

Grameen, a partir de 1998, iniciou um vasto processo de reestruturação das suas operações 

procurando meios de fortalecer os fundamentos econômicos, tornar os produtos mais 

compatíveis às necessidades dos membros e aumentar a flexibilidade do banco para lidar com 

condições e necessidades variáveis sob as seguintes diretrizes: 

   

i. Aumentar significativamente o montante de poupanças depositadas no 

Banco – o que melhoraria a estrutura de capital do banco e criaria um fundo de 

reserva com o qual poderia contar durante as épocas de crise econômica; 

ii. Flexibilizar as linhas de empréstimo – tomadores pagariam mais quando seus 

negócios estivessem em alta e pagariam menos nos períodos menos rentáveis 

(ajuste às sazonalidades do fluxo de caixa). 

 

Assim, em um processo contínuo de busca de outras inovações, a segunda edição do 

programa oferece quatro diferentes produtos de empréstimo a quatro taxas de juros distintas.  

Ademais, inovou com a poupança de fundos de previdência, o programa de flexiempréstimo e 

o seguro de empréstimo (vide tabela 7, a seguir). 

 

Tabela 8 - Reestruturação do Banco Grameen 

Grameen I Grameen II Razão da Mudança 

Nenhuma reserva de 

dinheiro para o plano de 

previdência. 

O tomador de empréstimo deposita 

uma quantia mensal fixa no plano de 

previdência Grameen. 

Para ajudar os tomadores de 

empréstimo a construir um pé-de-meia 

para a aposentadoria. 

Programa de poupança 

fixo e de “tamanho 

único”. 

Programas de poupança variados que 

se ajustam às necessidades individuais 

dos membros. 

Para estimular a poupança em situações 

especiais e benefícios econômicos a 

longo prazo. 

Nenhuma iniciativa para 

angariar poupanças de 

não-membros. 

Campanhas ativas para angariar 

poupanças de não-membros. 

Para permitir que o banco autofinancie 

empréstimos futuros. 

A maioria dos 

empréstimos é de um ano 

com prestações fixas. 

A duração do empréstimo e o valor 

das prestações podem variar. 

Para que os tomadores personalizem as 

linhas de empréstimo de acordo com 

suas necessidades e as circunstâncias 
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variáveis. 

Teto de empréstimo 

comum para uma filial 

inteira. 

Tetos de empréstimo individuais 

baseados em poupanças e outras 

medidas. 

Para recompensar e incentivar boas 

práticas de empréstimo e pagamento 

dos membros. 

A família fica 

responsável pelo 

empréstimo do tomador 

falecido. 

Fundo de poupança especial assegura 

que os empréstimos pendentes sejam 

liquidados após a morte. 

Para diminuir o medo do tomador de 

empréstimo de deixar dívidas após sua 

morte. 

O tomador se torna 

insolvente se o 

empréstimo não for 

liquidado em 52 

semanas. 

O tomador se torna insolvente se o 

cronograma de liquidação do 

empréstimo não for cumprido em seis 

meses. 

Para criar um sinal de advertência de 

potenciais problemas com tomadores 

de empréstimo. 

Os recursos financeiros 

para novas filiais do 

banco são emprestados 

da matriz a juros de 12%. 

As novas filiais são autossuficientes 

desde o início, usando a poupança de 

tomadores de empréstimo e de 

clientes comuns. 

Para garantir que as filiais se tornem 

autossuficientes rapidamente. 

Fonte:  (YUNUS, 2008:77). 

 

 

2.2.2 Cooperativas de Crédito 

 
As cooperativas de crédito surgiram na Alemanha a partir da constatação de que as 

cooperativas de consumo parcialmente atendiam as necessidades dos seus membros.  Isso 

ocorria pelo fato de que precisavam de empréstimos, uma vez que a guarda e aplicação de 

poupança não eram suficientes para acúmulo de “gordurinhas” para os períodos de “vacas 

magras” face à sua baixa renda.  (SOARES e MELO SOBRINHO, 2008) 

Em essência, as cooperativas dependiam das contribuições de seus sócios (os pobres); 

porém, suas demandas eram muito maiores do que suas reservas.  Por essa razão, buscavam 

empréstimos de outros intermediários financeiros oferecendo em contrapartida a 

‘responsabilidade ilimitada’ integral dos seus sócios.  Tal associação lhes permitia a obtenção 

de capital de giro a juros de mercado.  Ademais, todos os empréstimos da cooperativa eram 

destinados ao financiamento do investimento produtivo. 

O êxito da cooperativa se dá pelo fato de que não se trata de um intermediário 

financeiro e sim uma associação de pequenos poupadores que unidos potencializam seu 

acesso ao crédito mediante o financiamento mútuo.  Assim, a cooperativa atende as 
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necessidades dos seus membros desde que a maioria deles esteja disposta a poupar ao passo 

que uma minoria necessite, em algumas circunstâncias, lançar mão da poupança alheia. 

Outro aspecto de suma relevância é a existência da democracia econômica a qual 

substitui a administração profissional especializada, de alto custo, e seu sistema dispendioso 

de coleta de informações.  Ademais, normalmente as cooperativas se federam buscando a 

constituição de bancos cooperativos, cujo capital elas subscrevem.  Tais bancos funcionam 

como depositário e redistribuidores dos excedentes financeiros e, dessa maneira, transferem o 

excedente entre as cooperativas mais carentes – o que minora o risco de todo o sistema 

(princípio da socialização de riscos). 

Enfim, outra vantagem atribuída ao banco cooperativo é que ele pode mobilizar 

fundos no mercado financeiro em valor maior e a custo inferior ao que qualquer cooperativa 

individualmente faria. 

 

2.2.3 Community Reinvestment Act – CRA 

 
O CRA, de 1977, se trata de lei norte-americana que obriga as instituições de 

intermediação financeira a aplicarem parte dos recursos no desenvolvimento das comunidades 

que, em última instância, são proprietárias destes.  O objetivo é assegurar que as agências 

financeiras satisfaçam as necessidades de crédito das praças onde estão instaladas, pois afinal 

detém concessão para tanto e não para, livremente, especular com recursos de terceiros.  

Dessa forma, se estanca a maldita sangria da descapitalização das poupanças, bem como a 

transferência de renda da comunidade para fora do seu seio. 

Importa que o CRA torne o envolvimento de um banco com clientes de renda média e 

baixa e áreas predominantemente de renda média e baixa uma condição para obtenção de 

aprovação dos reguladores federais para iniciativas como abertura de novas agências, fusões e 

aquisições, etc.  Contudo, não se confunde com (ou substitui) iniciativas de microcrédito, nem 

envolve qualquer elemento de subsídio a qualquer categoria de clientes. 

De fato, o intuito da lei é trazer para o mercado, e suas assimetrias inerentes, setores 

que poderiam se qualificar para a participação normal naquele caso não se deparassem com a 

ausência de interesse das instituições bancárias mais preocupadas em desenvolver outras 

classes de clientes.   

Todavia, saliente-se que a lei não nega a legitimidade do mecanismo de decisão 

privada e da prerrogativa de um vendedor privado adotar a estratégia de operação que lhe 

pareça conveniente, mas lembra que o setor bancário, ao valer-se amplamente dos subsídios 
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que lhes são oferecidos (não há caso de bancos que não se beneficiem das garantias de 

depósitos, por exemplo), estão implicitamente aceitando limitações ao seu direito de decidir 

de forma exclusivamente privada suas ações. 

De qualquer forma, os formuladores da lei almejavam prevenir a discriminação de 

setores do mercado, não o seu favorecimento. O crédito concedido ao público-alvo do CRA 

envolve condições de mercado, exigência das garantias cabíveis, dentre outros fatores.  Aliás, 

sob esse aspecto, o CRA se diferencia inteiramente do microcrédito e seu peculiar conjunto de 

práticas desenvolvidas para atingir exatamente os demandantes que não têm condições de 

participar do mercado normal de crédito. 

O CRA avalia, periodicamente, tais instituições depositárias quanto ao atendimento às 

necessidades de crédito da sua comunidade inteira e isso se torna pré-requisito quando da 

análise de candidatura das instituições para facilidades de depósitos, incluindo fusões e 

aquisições.  As certificações do CRA são conduzidas pelas agências federais que são 

responsáveis pela supervisão das instituições depositárias: o Conselho de Governadores do 

Federal Reserv System (FRB), a The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o The 

Office of the Comptroller of the Currency (OCC), e o The Office of Thrift Supervision (OTS).  

Além disso, ressalte-se que há informações transparentes e publicadas no sítio 

http://www.ffiec.gov/CRA/default.htm 

 

2.2.4 Os Bancos Populares 

 
Certamente, a baixa incidência de instituições enraizadas nas comunidades que, além 

de prestarem serviços financeiros, tenham como missão o resgate da condição cidadã da 

população local em seus mais diversos aspectos constitui-se em um dos maiores gargalos para 

a consolidação de um projeto de desenvolvimento para o país. 

Neste sentido, pairam relevantes desafios no que tange à formação de Economia 

Solidária (TOSCANO, 2004): 

 

• A constituição de um marco legal que possibilite o surgimento de “bancos 

comunitários”, “bancos populares”, “bancos do povo”, ou denominações afins, 

que não seja apenas uma instituição alternativa, mas a base de um novo 

paradigma às finanças tradicionais, isto é, uma nova institucionalidade que 

integre a perspectiva da economia solidária; 
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• A criação de ambiência favorável, no nível dos territórios, à consolidação de 

instituições desenvolvimentistas dotadas de mecanismos de financiamento não 

apenas voltados à produção, mas que ofereçam outros serviços e atuem 

alicerçadas nas mais diversas parcerias com vistas ao desenvolvimento 

socioeconômico comunitário; 

• A viabilização às instituições de alternativas para: 

� Financiar suas atividades por meio da captação de poupanças – 

individuais, comunitárias, títulos de capitalização etc. (não é de todo 

desconhecido o fato de que os setores de mais baixa renda da população 

possuem uma elevada propensão a poupar); 

� Administrar “cartões de crédito” de aceitação local; 

� Financiar pequenas utilidades domésticas e necessidades pessoais – 

saúde, lazer, educação, pequenos seguros, dentre outras; 

� Oferecer outras formas de financiamento como, p.ex., material de 

construção, habitações, tratamentos médicos etc.; 

� Estimular compras coletivas quebrando a cadeia de intermediários; 

� Fomentar o surgimento de oficinas de produção coletivas; 

� Criar moedas de circulação local lastreadas na confiança (moedas 

sociais); 

� Promover a integração de atividades produtivas, de circulação de bens e 

serviços e de consumo entre o campo e a cidade, necessidade premente 

a qualquer projeto de desenvolvimento sustentável; 

� Disseminar práticas, tecnologias, saberes, processos de aprendizagem, 

inovações e experiências bem-sucedidas em todo o país; e, 

� Integrar as diversas e plurais iniciativas espalhadas em todo o país, 

articulando-as em um “sistema de crédito popular solidário” no qual as 

instituições participantes tenham como princípio fundamental fazer de 

cada um dos usuários de seus serviços um associado que participa 

efetivamente das decisões da instituição e que detêm uma fatia, mesmo 

que inicialmente pequena, do capital das mesmas. 

 

No entanto, há que se ir além do mero uso dos mecanismos tradicionais de mercado.  

Não se trata apenas de construir formas alternativas de financiar o desenvolvimento por meio 
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da ampliação da oferta de crédito, mas de construir um novo padrão socioeconômico com 

base local a fim de incluir, na economia de mercado, um contingente expressivo - até então 

alijado - do processo de crédito e, por consequência, do desenvolvimento. 

Em suma, é imperiosa uma práxis social mais coerente, sistemática e continuada que 

resulte no fortalecimento da economia popular; porquanto, pode configurar uma nova 

dinâmica de crescimento econômico e a diminuição das desigualdades sociais à medida que 

amplia o mercado de consumo de massa. 

Em seguida, abordemos um caso de sucesso de banco popular:  o Banco Palmas. 

 

2.2.4.1 O Banco Palmas 

 
Trata-se de um banco criado por uma comunidade em um bairro periférico (conjunto 

Palmeiras/CE), originariamente uma favela, que decidiu potencializar sua geração de emprego 

e renda, bem como o financiamento ao consumo como maneira de dinamizar a economia 

local. 

Ocorre que o modelo inicial de financiamento à produção, evoluiu para uma proposta 

de criação de cartão de crédito de circulação local (o Palmacard) que estimularia a 

comunidade a consumir em seu respectivo comércio e, desta feita, auxiliar na acumulação da 

poupança produtiva.14 

A finalidade do Banco Palmas é garantir microcrédito para produção e consumo 

locais, a juros baixos, e dispensando consultas cadastrais, comprovação de renda ou fiador.  

Em verdade, o agente de crédito deve conhecer a rede de relacionamentos do tomador, enfim, 

conhecer sua vida na comunidade onde o mesmo está inserido.  A segurança do sistema está 

alicerçada mediante o controle social, à medida que se forma um aval solidário entre grupos 

de tomadores e, portanto, uma pressão mútua entre as partes interessadas. 

Utiliza procedimentos incomuns na concessão de microfinanciamentos, a saber:  são 

baseados nas relações de vizinhança; não exige registro para o tomador do empréstimo – já 

até perdoou dívidas de tomadores em virtude de perdas ocasionadas por intempéries 

climáticas; não busca a remuneração sobre o capital emprestado; apóia iniciativas de jovens 

inexperientes e mulheres em situação de risco social, enfim, todas as características da 

influência de uma lógica solidária na gestão.   

                                                 
14 SILVA JÚNIOR, Jeova T.  O Desafio da Gestão de Empreendimentos da Economia Solidária: As Tensões 
entre as Dimensões Mercantil e Solidária na ASMOCONP/ Banco Palmas-CE.  Enanpad 2006, Salvador. 
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Simultaneamente, ao conceder financiamento aos produtores locais visando à 

ampliação da renda e o consumo do bairro, indiretamente, promove princípios mercantis tais 

como a livre iniciativa, a lei da oferta e demanda como justificativa para especulação e a 

exploração da finalidade lucrativa baseados na competição entre os empreendedores locais; 

portanto, embora não seja sua finalidade a exploração da população local, os tomadores do 

crédito acabam explorando tais princípios a fim de ampliarem seus lucros.  Desta feita, por 

mais paradoxal que possa parecer a lógica mercantil está sendo “financiada” pela lógica 

solidária.  (SILVA JÚNIOR, 2007). 

O êxito dessa experiência de banco comunitário estimulou, apenas no estado do Ceará, 

a criação de 07 (sete) instituições com suas próprias características, porém com forma de 

atuação muito semelhante.  Aliás, o Banco Palmas já é referência mundial na modalidade e 

tem servido como modelo para bancos da espécie em todo o país. 

A propósito, o Banco Serrano, sediado no município de Palmácia/CE, iniciou a 

operacionalização da realização do pagamento do funcionalismo público de uma cidade de 

forma pioneira entre os bancos comunitários no País.  Tal iniciativa resultou da pressão 

popular junto ao prefeito, Desidério de Oliveira, haja vista a queixa da comunidade sobre a 

baixa qualidade do atendimento e as altas taxas de manutenção das contas cobradas pelo 

banco responsável pelo pagamento (o Bradesco) que atendia através de uma agência dos 

Correios.   

O resultado da pressão popular ensejou a autorização à celebração do convênio entre a 

Prefeitura e o Banco Serrano, concedida pela Câmara Municipal de Palmácia, em 8 de janeiro 

de 2007, através da publicação da Lei 217/2007.  A proposta visou à oferta da opção de 

receber parte do ordenado em moeda social para fazer com que o dinheiro circule no 

município e dinamize a economia local.  Os benefícios compreenderiam a redução de custos 

para a Prefeitura - já que pagará tarifas menores do que aquelas pagas ao Bradesco - e o 

incremento da receita que o banco disponibiliza para os empréstimos a comunidade. 

Atualmente, ainda há concentração de 40 bancos comunitários principalmente no 

nordeste, mas as instituições deste gênero já começam a despontar nos grandes centros - a 

exemplo da recente inauguração dos primeiros 4 bancos comunitários situados em bairros 

periféricos de São Paulo (na periferia das zonas norte, sul, leste e oeste da cidade).  O modelo 

a ser seguido na implementação destes bancos é o do banco comunitário Palmas/CE cuja 

atuação é resumida nas palavras do seu próprio diretor, o Sr. Joaquim de Melo:   
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“O banco comunitário é de propriedade da comunidade, que também é 

gestora. Ele executa qualquer serviço que qualquer banco faz, como conta 

corrente, pagamento de água, luz. A tarefa do banco é levar à comunidade 

uma gama de serviços bancários, mas com uma perspectiva maior de estimular 

que as pessoas produzam e consumam no próprio local”. 

                                                                                   (MERCADO ÉTICO, 2009) 

 

Os bancos comunitários paulistanos oferecerão duas linhas de crédito: uma em reais e 

outra em moeda própria.  A lógica da moeda própria (moeda social) é traduzida pela 

transformação na comunidade à medida que faz com que as pessoas consumam no próprio 

local e formem uma rede de produtores e consumidores; portanto, a evasão da poupança 

interna é abortada e ativa-se o processo de dinamização da economia local, bem como a 

consequente reprodução social em si. 

Outro bom indicador reside no fato da visibilidade da construção de um processo 

efetivo de gestão social, haja vista que a idéia de instalação dos bancos comunitários, em São 

Paulo, partiu de movimentos sociais que desenvolvem projetos de moradia na periferia da 

cidade (tais como: o movimento de Moradia Sem Terra da Zona Norte, o movimento Paulo 

Freire, o movimento Vista Linda e União dos Movimentos de Moradia Independentes da 

Zona Sul), mas também contou com o relevante apoio das seguintes organizações/instituições:  

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade de São Paulo (USP); do 

Laboratório de Extensão da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (Each/USP); da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (Ministério do Trabalho e Emprego); e do 

Instituto Palmas. 

Enfim, são louváveis iniciativas dessa natureza e, de fato, espera-se sua reprodução em 

todo o país, uma vez que fica evidente a necessidade das comunidades participarem 

ativamente da gestão do seu respectivo território, inclusive no que diz respeito ao crédito e a 

poupança interna, tornando-se menos dependentes de intervenções externas.  Tal realidade é 

explicitada nas palavras do Secretário Nacional de Economia Solidária, Paul Singer, ao 

sustentar que “Crédito e finanças é uma coisa vital na vida das pessoas. Se você não tem uma 

poupança, você está exposto a qualquer coisa, doença, acidente. Portanto, se conseguirmos 

dominar coletivamente nosso dinheiro efetivamente teremos alcançado uma revolução sem 

sacrifícios maiores”.  (MERCADO ÉTICO, 2009). 
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III– A Participação dos Bancos no Desenvolvimento Local 

 
 

"É esta associação de aumento de lucros com investimento estagnado, 

desemprego crescente e salários em queda que constitui a verdadeira causa de 

preocupação.” (Rubens Ricupero,Unctad)15 

 

“... Nós precisamos de uma guinada semelhante em nosso pensamento sobre 

economia – precisamos que ela considere a satisfação humana e a 

durabilidade social mais seriamente; nós precisamos que a economia 

amadureça como uma disciplina.” (McKibben, 2007)16 

 

“Tudo isso explica por que o capitalismo produz desigualdade crescente, 

verdadeira polarização entre ganhadores e perdedores.  Enquanto os 

primeiros acumulam capital, galgam posições e avançam nas carreiras, os 

últimos acumulam dívidas pelas quais devem pagar juros cada vez maiores, 

são despedidos ou ficam desempregados até que se tornam inempregáveis, o 

que significa que as derrotas os marcaram tanto que ninguém mais quer 

empregá-los.  Vantagens e desvantagens são legadas de pais para filhos e para 

netos.  Os descendentes dos que acumularam capital ou prestígio profissional, 

artístico etc. entram na competição econômica com nítida vantagem em 

relação aos descendentes dos que se arruinaram, empobreceram e foram 

socialmente excluídos.  O que acaba produzindo sociedades profundamente 

desiguais.” (Paul Singer, 2002) 

 

Embora a FEBRABAN defenda que a concessão de crédito é um instrumento de 

transformação social, a realidade não é perceptível nos números do setor conforme 

verificamos anteriormente.  Aliás, o Relatório Social 2007, da Federação Brasileira de 

Bancos, atesta que 41,4% dos associados, respondentes à sua pesquisa, confirmaram que 

oferece acesso a contas correntes e cadernetas de poupança além de também possuir políticas 

ou programas que permitem o acesso de pessoas não participantes do sistema financeiro 

                                                 
15 Tradução livre do professor Ladislau Dowbor. 
16 Tradução livre do autor. 
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formal ao crédito, como forma de promover a criação de renda e melhorar a equidade social 

(por exemplo: microcrédito, linhas diferenciadas ou juros reduzidos). 

O mesmo percentual de bancos declarou possuir linhas de crédito para a aquisição de 

equipamentos e/ou promoção de modificações em processos que contribuam para a inclusão 

social, enquanto 20,7% possuem programas de crédito direcionados a cooperativas e 

incubadoras.  Já 37,9% afirmaram que dispõem de linhas de financiamento para novos 

empreendedores.  Entretanto, como já observamos, a atuação concentra-se nos grandes 

centros, principalmente, aqueles situados no eixo sul-sudeste. 

Efetivamente, além das poucas iniciativas populares, o que há de disponível em prol 

do desenvolvimento local ainda se deve à ação dos agentes financeiros oficiais.  Nesse 

sentido, veremos duas alternativas interessantes, quais sejam:  a estratégia do Nordeste 

Territorial (programa operado pelo BNB) e a estratégia do Desenvolvimento Regional 

Sustentável (programa operado pelo BB).  Em seguida, analisaremos a percepção dos bancos 

e dos seus respectivos usuários, sobre seu papel no desenvolvimento local.  Por fim, 

conheceremos, no âmbito do crédito para financiamento e comercialização, um conjunto de 

propostas cujo objetivo é garantir a inclusão produtiva indispensável ao desenvolvimento 

sustentado. 

 
3.1 As Estratégias de Bancos Públicos 
 
3.1.1 Nordeste Territorial 

 
O Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) lançou, em 2008, o Nordeste Territorial 

estratégia que associa geração de negócios à organização de cadeias produtivas.  Dotada de 

desenho conceitual simples, a estratégia apresenta caráter desafiador, qual seja, o de contribuir 

significativamente para o aumento da competitividade de cadeias produtivas específicas, 

associando financiamento a novas tecnologias e ao diálogo permanente entre os principais 

atores das atividades selecionadas, incluindo iniciativa privada, governos e organizações 

sociais. 

O relatório intitulado Nordeste Territorial Ações/2008 dá conta que através dos 

projetos territoriais implementados, ao longo daquele exercício, já foram investidos mais de 

R$ 600 milhões em financiamentos integrados a ações de fomento, as quais são estimuladas 

pelo BNB e realizadas pelos parceiros, a exemplo de introdução de novas práticas produtivas 

e gerenciais; ampliação dos canais de informação e comercialização; prestação de assessoria 

técnica qualificada; fortalecimento de fóruns setoriais, dentre outras.  Para o ano de 2009, no 
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âmbito do Nordeste Territorial, são estimados financiamentos realizados da ordem de R$ 1 

bilhão apenas com recursos do FNE. 

A implementação da estratégia requer a elaboração de um Projeto Territorial, o qual é 

construído a partir de um modelo simplificado de planejamento que conta com um 

diagnóstico sucinto relacionando os fatores críticos da cadeia produtiva:  o mapeamento dos 

principais atores ligados à atividade selecionada; as metas financeiras e as ações 

complementares ao crédito. 

O Nordeste Territorial trabalha quatro dimensões específicas do processo de 

desenvolvimento, a saber: 

 

• Econômica, por meio da formação de Redes de Negócios, constituídas por 

atuais clientes do Banco e outros empreendedores atuantes ou influentes no 

território. O elemento chave da Rede e da sustentabilidade do projeto é a 

chamada “Empresa Âncora”, entendida como aquela capaz de mobilizar e 

influenciar os demais atores da cadeia; 

• Institucional, por meio do fortalecimento da Governança, visando tratar 

temas relevantes da cadeia produtiva, tendo como protagonistas os 

empreendedores privados, as instituições, governos e sociedade civil 

organizada; 

• Tecnológica, por meio do apoio à Inovação, entendida como uma 

ferramenta de identificação e disseminação de processos, métodos, 

sistemas, produtos ou serviços que contenham características novas ou 

diferentes do padrão em vigor; 

• Ambiental, por meio do apoio à identificação dos impactos ambientais 

gerados em todo o ciclo da cadeia produtiva e à adoção de boas práticas e 

medidas atenuantes. 

 

Os projetos são apresentados por Estado, abrangendo as ações financeiras e 

complementares ao crédito, com ênfase nas parcerias realizadas para sua implementação. As 

principais cadeias produtivas apoiadas pela estratégia estão relacionadas na Tabela 9, a seguir. 
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                                   Tabela 9 - Nordeste Territorial/Principais Atividades  

Atividade Valores Aplicados (R$ mil)* 

Bovinocultura de Leite 96.146,70 

 

Ovino Caprinocultura 18.557,66 

 

Fruticultura 30.795,22 

 

Cana-de-Açúcar 32.536,72 

 

Turismo 81.477,81 

                                           * Posição: Agosto / 2008 

                                            Fonte:  Nordeste Territorial – Ações 2008. http://www.bnb.gov.br 

 

Ao final do ano de 2008, considerando as principais ações realizadas pelos 257 

Projetos Territoriais implementados em suas respectivas Jurisdições (por estado e agência), os 

resultados relativos à variável Financiamento ao Desenvolvimento Territorial foram os 

seguintes (vide tabela 10): 

 

   Tabela 10 – Nordeste Territorial/Valores Contratados por  Estado 

    FNE TOTAL 

Estado Qtd. de 

projetos 

Meta 2008 

(R$mil) 

Realização Meta 

2008 (%) 

Valor (R$mil) Qtd Op. 

Alagoas 11 15.600 204,1 31.843,8 516 

Bahia 48 200.000 99,9 199.816,5 2.590 

Ceará 54 59.850 194,7 116.531,1 3.756 

Espírito Santo 4 16.700 165,5 27.634,8 92 

Maranhão 23 38.850 191,0 74.213,7 1.397 

Minas Gerais 16 100.500 126,0 126.653,3 1.126 

Paraíba 25 28.180 171,7 48.834,5 1.049 

Pernambuco 23 80.250 134,6 108.048,8 1.204 

Piauí 20 38.650 117,4 45.362,7 1.575 

Rio Grande do 

Norte 

17 38.600 185,5 71.612,1 1.471 

Sergipe 16 13.120 193,9 25.437,1 613 

Total 257 630.300 138,9 875.538,6 15.389 

   Fonte:  Desenvolvimento Territorial/Relatório Gerencial.  Dezembro de 2008. 
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Além do financiamento com recursos do FNE, ressalte-se que foram contratadas 433 

operações com recursos de outras fontes, no total de R$ 26,4 milhões, o que representa uma 

participação de 3% do total financiado no âmbito do Nordeste Territorial.  Foram contratadas 

393 operações com recursos internos (RECIN), totalizando R$ 19,2 milhões em 

financiamentos, a fonte mais utilizada depois do próprio Fundo Constitucional. 

 

Tabela 11 – Quantidade de Operações e Valores Contratados em Crédito 

Especializado,Crédito para   MPE e Pronaf por Estado. 

ESTADO 
Crédito Especializado MPE Pronaf 

Valor (R$ mil) Qtd Op. Valor (R$ mil) Qtd Op. Valor (R$ mil) Qtd Op. 

Alagoas 28.691,8 230 998,2 48 2.153,8 238 

Bahia 178.939,4 892 5.129,2 258 15.747,9 1.440 

Ceará 88.934,6 1.021 5.811,0 294 21.785,6 2.441 

Espírito Santo 27.065,6 67 295,8 10 273,4 2.441 

Maranhão 58.487,4 284 3.717,2 214 12.009,1 899 

Minas Gerais 119.673,4 483 2.839,5 130 4.140,5 513 

Paraíba 39.609,3 393 4.630,4 221 4.144,9 435 

Pernambuco 100.786,9 360 1.304,6 56 5.957,4 788 

Piauí 27.745,9 201 1.645,7 87 15.971,2 1.287 

Rio Grande do Norte 60.341,1 498 4.803,3 212 6.467,7 761 

Sergipe 22.041,9 293 1.606,7 51 1.788,6 269 

Total 752.317,2 4.722 32.781,5 1.581 90.439,9 9.086 

 Fonte:  Desenvolvimento Territorial/Relatório Gerencial.  Dezembro de 2008. 

 

A tabela 11, por sua vez, apresenta os percentuais do total financiado pelo Nordeste 

Territorial aplicados em crédito para o PRONAF (Programa Nacional de Apoio à Agricultura 

Familiar), MPE (Micro e Pequenas Empresas) e crédito especializado, categoria esta que 

compreende as médias e grandes empresas e os produtores rurais de todos os portes não-

pertencentes à agricultura familiar. 

Constata-se que o financiamento para MPE atingiu o total de R$ 32,8 milhões, o que 

representa 3,7% do total aplicado com a fonte FNE. O valor aplicado em crédito especializado 

foi de R$ 752,3 milhões, representando 85,9% do total, enquanto o crédito para a agricultura 

familiar atingiu o montante de R$90,4 milhões, representando 10,4% do total financiado com 

a fonte FNE. 

Ainda em caráter preliminar, de acordo com a posição de 29/05/09, os resultados da 

estratégia indicam a continuidade do êxito da estratégia uma vez que se obteve um resultado 



64 
 

de R$441,9 milhões em contratações nos cinco primeiros meses do ano correspondendo a 

52,0% da meta anual estabelecida para o Desenvolvimento Territorial.  Em relação ao mesmo 

período do ano anterior, apontam um crescimento de 53,5% no total financiado.  

Não obstante o significativo volume de recursos aplicados, também deve ser destacado 

na nova estratégia o processo de mapeamento das principais cadeias produtivas, 

conjuntamente, com os diversos stakeholders no nível dos territórios.  Ademais, há que se 

ressaltar o fato do BNB estar buscando e aplicando outras alternativas de fundings não se 

detendo apenas na aplicação do fundo constitucional.  Talvez, numa próxima etapa caiba 

vislumbrar na estratégia a indução à formação de poupança local o que representará maior 

captação de recursos e, consequente, disponibilidade de mais recursos para dinamizar a 

economia local. 

Com a perspectiva de antever os próximos passos do Nordeste Territorial, bem como 

compreender melhor suas origens, foi realizada entrevista17 ao gerente do Ambiente de 

Desenvolvimento Territorial, do BNB, Sr. Francisco Mozart Cavalcante Rolim.  A entrevista, 

não-estruturada e focalizada, teve por objetivo principal a obtenção de informações do 

entrevistado acerca da conduta atual e do passado da instituição.  (LAKATOS,2007) 

A seguir, eis o conteúdo da entrevista na íntegra: 

 

AUTOR:   Como se deu a gênese da estratégia Nordeste Territorial? 

MOZART:  O Nordeste Territorial é uma estratégia negocial para fortalecimento de cadeias produtivas que reúne 

crédito, apoio técnico, inserção em novos mercados e gestão local, focada em três eixos principais: Formação de 

redes de negócios; Apoio à inovação e sustentabilidade ambiental; e Fortalecimento da governança em cada 

território. A estratégia foi implementada em todo o Banco a partir de janeiro de 2008, com inserção de diretriz 

específica no Programa Estratégico da Instituição. Seu lançamento oficial ocorreu durante a edição 2008 do 

Fórum BNB de Desenvolvimento, mediante publicação do documento intitulado “Nordeste Territorial – Ações 

2008”. 

AUTOR:  A estratégia foi iniciativa inovadora do BNB e/ou integra as diretrizes do Governo Federal no âmbito 

das políticas públicas para o desenvolvimento territorial? 

MOZART:  Desde o início da década de 90, o BNB já atuava com foco no desenvolvimento local, sendo notável 

a condução de projetos de cooperação técnica internacional com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), visando à realização de ações de capacitação em cooperativas e associações de produtores 

rurais do Nordeste, utilizando a metodologia BNB/PNUD/GESPAR (Gestão Participativa).  Pode-se afirmar, 

então, que a iniciativa do BNB, de inserir a componente “capacitação” como requisito para obtenção de crédito, 

diferentemente do que faziam as outras instituições financeiras, foi inovadora.  Com o passar dos anos, ocorreu 

evolução na experiência de desenvolvimento local, levando ao reconhecimento de havia uma heterogeneidade de 

                                                 
17 Entrevista concedida via e-mail e, posteriormente, via telefone no dia 30 de julho de 2009. 
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atores em cada uma das esferas de participação social. Assim, surgiu o entendimento de que a animação e 

mobilização da população local (atores) deveriam seguir para o debate em torno de um projeto de 

desenvolvimento do território (entendido como uma representação coletiva, baseada na integração das dimensões 

geográficas, econômicas, sociais, culturais e políticas), a fim de promover o acesso às políticas públicas e 

iniciativas de investimento. 

AUTOR:  Qual é a abrangência da estratégia quanto à jurisdição, atividades econômicas, segmentos de 

negócios, etc.? 

MOZART:  Geograficamente, o Nordeste Territorial abrange toda a área de atuação do BNB, uma vez que a 

estratégia prevê a operacionalização por todas as agências do Banco, responsáveis pela gestão de até três projetos 

territoriais. As principais atividades econômicas desenvolvidas sob a perspectiva do Nordeste Territorial são 

bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, ovinocaprinocultura, fruticultura, turismo e complexo de saúde.  

AUTOR:  A estratégia abrange todas as modalidades de negócios financiados pelo Banco, inclusive agricultura 

familiar, microcrédito produtivo, etc.? 

MOZART:  No tocante à abrangência setorial, o Nordeste Territorial prioriza as atividades produtivas 

vocacionadas no contorno territorial, buscando a formação de uma rede de negócios para fortalecimento de todos 

os segmentos de empreendedores, ofertando desde o microcrédito produtivo e agricultores familiares até o 

financiamento de grandes projetos estruturadores da economia, com investimentos em infra-estrutura econômica 

e projetos produtivos de grupos empresariais. 

AUTOR:  Qual é o grau de adesão à estratégia desde a diretoria às agências do BNB? 

MOZART: Em sua missão e visão, o Banco incorpora claramente o compromisso da Instituição com o 

desenvolvimento sustentável da região. Igual modo, em seu Programa Estratégico 2008/2011, consta a seguinte 

diretriz estratégica (dentre outras) – “Fortalecimento da articulação institucional, visando ao desenvolvimento 

territorial e à integração e operacionalização das políticas governamentais” bem como, dentre os 20 objetivos 

estratégicos do BNB – “Aumentar para 30% do FNE (em 2011) a participação de negócios em cadeias 

produtivas priorizadas pela Política De Desenvolvimento Territorial.”  Dessa forma, observa-se que a estratégia 

possui ampla adesão e reconhecimento, sendo difundido desde o nível estratégico (alta administração) até o 

operacional (agências, responsáveis pela execução dos projetos Nordeste Territorial). 

AUTOR:  Como o Sr. avalia o desempenho do Nordeste Territorial até o momento? 

MOZART:  Satisfatório, em termos de cumprimento da meta financeira, que em 2008 foi superada em 39,8%, 

com o montante de R$ 875,6 milhões em financiamentos realizados sob a perspectiva do Nordeste Territorial.  

No tocante aos impactos dos investimentos realizados, considerando que ainda não dispomos de série histórica 

mínima para avaliação dos aspectos qualitativos decorrentes dos investimentos realizados (tais como empregos 

gerados, efeitos na renda média, dentre outros), dado que a estratégia é operada há menos de dois anos pelo 

Banco, ainda não é possível emitir opinião conclusiva, o que será feito, no momento oportuno.  

AUTOR:  Qual é o feedback das comunidades acerca da participação do Banco no desenvolvimento territorial 

onde se desenvolve a estratégia Nordeste Territorial?  É de conhecimento do BNB que outros parceiros locais 

desenvolvam alguma iniciativa integrante do plano de desenvolvimento territorial? 

MOZART:  Ainda não realizamos pesquisa de satisfação com os empreendedores para aferir o grau de percepção 

quanto à ação do Nordeste Territorial. Porém, a participação em fóruns setoriais e reuniões de governança local 

têm permitido observar que há reconhecimento por parte da comunidade quanto à importância da estratégia, bem 
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como tem se ampliado a adesão da iniciativa privada às ações de estruturação das atividades produtivas 

priorizadas e solução dos gargalos, em nível local, fortalecendo a atuação do BNB, na região. 

AUTOR:  Quais serão os próximos passos da estratégia? 

MOZART:  Aliar o Nordeste Territorial às estratégias do Governo Estadual no que concerne à integração de 

políticas públicas executadas pelos diversos níveis governamentais. Com isso, as ações de oferta de crédito 

amparadas pela estratégia irão repercutir positivamente na melhoria de renda dos produtores da região. 

AUTOR:  Há perspectiva quanto à parceirização, no âmbito do Nordeste Territorial, com bancos comerciais, 

cooperativas de crédito e/ou bancos comunitários em iniciativas que potencializem o desenvolvimento local? 

MOZART:  Ainda não vem sendo desenvolvidas parcerias nesse sentido, embora seja perfeitamente possível, 

desde que a metodologia de execução do Nordeste Territorial seja preservada, mantendo-se o foco no 

desenvolvimento sustentável da região Nordeste. 

AUTOR:  Há notícias de iniciativas do BB, por exemplo, tais como o repasse  de recursos para bancos 

comunitários. O BNB pretende realizar ações como essa, ainda que com recursos diferentes do FNE? 

MOZART:  O repasse de recursos do FNE possui disciplinamento pela Portaria nº 616, de 26/05/2003, do 

Ministério da Integração Nacional. Para a utilização de outras fontes, ainda não há diretriz da alta administração, 

apontando nesse sentido.  Em 18 meses de operacionalização da estratégia Nordeste Territorial, diversas 

parcerias firmadas com a iniciativa privada, entes governamentais e institutos de pesquisa, tem possibilitando a 

difusão de tecnologia e de técnicas de gestão, acordos de comercialização e geração de negócios entre os 

diversos participantes das atividades produtivas, fortalecendo a economia da região. 

  

3.1.2 DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável) 

 
O DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável - é uma estratégia negocial do Banco 

do Brasil, que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável das regiões onde o BB está 

presente, por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos, para apoio a 

atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas, 

sempre observada e respeitada a diversidade cultural.  O BB através dessa estratégia propõe-

se a: 

 

• Promover a inclusão social, por meio da geração de trabalho e renda. 

• Democratizar o acesso ao crédito. 

• Impulsionar o associativismo e o cooperativismo. 

• Contribuir para a melhora dos indicadores de qualidade de vida. 

• Solidificar os negócios com micro e pequenos empreendedores rurais e 

urbanos, formais ou informais. 
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A atuação do BB, com a Estratégia Negocial de DRS, se dá por meio do apoio a 

atividades produtivas, com a visão de cadeia de valor, identificadas como vocações ou 

potencialidades nas diferentes regiões onde o Banco do Brasil está presente. O DRS apóia o 

desenvolvimento de atividades nas áreas rurais e urbanas (agronegócios, comércio, serviço e 

indústria). 

A metodologia de atuação prevê a sensibilização, mobilização e capacitação de 

funcionários do BB e de parceiros, e ainda a elaboração de um amplo diagnóstico, sendo 

abordada a cadeia de valor das atividades produtivas e identificados pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças. Com base no diagnóstico, é elaborado o Plano de Negócios DRS, 

no qual são definidos os objetivos, as metas e as ações para implementação desse Plano. A 

metodologia prevê, ainda, o monitoramento das ações definidas nos Planos de Negócios DRS 

e a avaliação de todo o processo. 

 

Gráfico 3 – DRS/Metodologia 

 
Fonte:  Banco do Brasil S.A. 

 

O principal fator de sucesso do DRS é o princípio participativo e construtivista de sua 

metodologia, que se baseia no processo de “concertação”. “Concertação”, com o sentido de 

orquestração, é um processo que aglutina os diversos agentes econômicos, sociais e políticos 

envolvidos na cadeia de valor de atividades produtivas selecionadas – sociedade civil, 

empresários, associações, cooperativas, governos, universidades, entidades religiosas, ONGs, 

entre outros. 
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A “Concertação” também é percebida como uma ação integrada, harmônica e 

compartilhada, que aglutina os vários agentes da cadeia de valor de uma atividade produtiva 

selecionada. Para o BB, tal processo estimula os atores sociais a se apropriarem da 

metodologia DRS e a conduzirem a dinâmica de desenvolvimento regional sob a ótica da 

sustentabilidade, pois os parceiros - uma vez organizados e comprometidos com um objetivo 

comum - tornam-se responsáveis por implementar as ações planejadas, bem como monitorá-

las, e avaliar todo o processo.  Portanto, desde a escolha de atividades produtivas até a 

implementação dos Planos DRS, o processo é realizado de forma construtivista, inclusiva e 

participativa. 

 

Gráfico 4 – DRS/Concertação 

 

 
Fonte:  Banco do Brasil S.A. 

 

Então, com a Estratégia Negocial de DRS, o Banco do Brasil atua não somente como 

instituição de crédito, mas como catalisador de ações, fomentando, articulando e mobilizando 

agentes econômicos e sociais, identificando vocações, potencialidades das regiões, 

otimizando a capilaridade de sua rede de agências e incentivando o espírito de liderança e 

capacidade de mobilização de seus funcionários.  Dentre as ações incentivadas, destacam-se a 

capacitação dos beneficiários, para serem entes ativos no processo de desenvolvimento, o 

estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, a introdução de novas tecnologias, a 

disseminação da cultura empreendedora e a promoção do acesso ao crédito. 

As atividades produtivas são apoiadas com visão de cadeia de valor, 

independentemente do nível de organização dos agentes da atividade (aglomerados, Arranjos 
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Produtivos Locais - APL ou cadeias produtivas)18.  Nesse sentido, o BB alega que já foram 

identificadas, e estão sendo trabalhadas, mais de 100 atividades produtivas diferentes, como 

sistemas agroflorestais, turismo, artesanato, cerâmica marajoara, aqüicultura, fruticultura, 

calçados, cotonicultura, confecções, ovinocaprinocultura, apicultura, horticultura, pecuária de 

corte e leiteira, floricultura, mandiocultura, atividades extrativistas, avicultura e reciclagem de 

resíduos sólidos. 

Assim, trabalhar com a visão de cadeia de valor significa considerar todas as etapas de 

produção e distribuição que agregam valor a produtos e serviços até o consumidor final. A 

cadeia de valor abrange a cadeia produtiva (matéria-prima até produto/serviço), a cadeia de 

distribuição (produto/serviço até o consumidor final), bem como todos os elementos de 

influência direta e indireta não descritos na forma de atividade (como governos, cooperativas 

e instituições públicas e privadas, entre outras). 

Em verdade, o gerenciamento adequado de uma cadeia de valor pode se tornar um 

diferencial competitivo, na medida em que colabora para a melhoria da rentabilidade do 

empreendimento, por meio da identificação e eliminação de atividades que não adicionam 

valor ao produto, evitando-se, assim, dispêndios desnecessários ao longo do processo. Por 

meio da análise da cadeia de valor, decisões estratégicas fundamentais tornam-se mais nítidas 

e decisões de investimento podem ser vistas de uma perspectiva do seu impacto na cadeia 

global. 

Entretanto, construir uma vantagem competitiva sustentável exige conhecimento de 

todos os atores envolvidos – agentes locais, intervenientes diretos ou indiretos da atividade 

produtiva – e dos estágios-chave que podem conduzir ao sucesso. Essa lógica coaduna com a 

visão de “conhecer o seu cliente” e não refuta a relevante visão de negócio e busca por 

rentabilidade, algo inerente aos bancos.  Talvez o grande desafio resida na equalização da 

estratégia do banco em todas as suas praças, haja vista sua monumental área de atuação - a 

saber, do Oiapoque ao Chuí. 

                                                 
18 Aglomerados - são agrupamentos de agentes econômicos, políticos e sociais que atuam em diferentes fases do 
processo produtivo de uma atividade produtiva, numa comunidade, com vínculos frágeis de interação, 
cooperação e aprendizagem e pouca sinergia; 
Arranjos Produtivos Locais (APL) - são agrupamentos de agentes econômicos, políticos e sociais, localizados 
em um mesmo território, que atuam em diferentes fases do processo produtivo, operando em atividades 
produtivas correlacionadas, e que apresentam vínculos expressivos de interação, cooperação e aprendizagem; 
Cadeias ou Sistemas Produtivos - são conjuntos de todas as etapas do processo produtivo de um determinado 
produto ou serviço, realizadas por agentes de aglomerados econômicos e/ou arranjos produtivos locais, formando 
redes complexas com altos índices de articulação, cooperação e aprendizagem, sem limitação territorial. 
(glossário anexo à cartilha DRS do Banco do Brasil S.A.) 
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Ainda de acordo com o publicado pelo BB, o DRS foi levado a 4.757 municípios e, 

com  a atuação conjunta de 3.875 agências, milhares de parceiros externos e representantes 

dos agentes que atuam nas cadeias de valor das 100 atividades produtivas apoiadas, foram 

construídos 4.189 Planos de Negócios para atender questões econômicas, sociais, ambientais 

e culturais, visando ao desenvolvimento sustentável. 

Entre as ações sob responsabilidade do BB está prevista a concessão de R$5,8 bilhões 

em crédito para investimento, custeio e giro, sendo que, em setembro de 2008, a carteira de 

crédito apresentava saldo devedor de R$2,7 bilhões. Segundo o BB, desde a adoção da 

estratégia, os índices de inadimplência têm ficado abaixo do observado para os demais 

públicos atendidos pelo Banco, o que atesta a influência positiva do DRS na redução do risco 

das operações. 

Em 14 de maio de 2009, o site do BB dá conta que a estratégia negocial DRS 

contabilizou R$ 5,4 bilhões em recursos programados, valor 63,4% superior ao observado no 

primeiro trimestre de 2008. No final do período, havia 4,7 mil planos de negócio em 

implementação, contemplando 1,2 milhão de famílias em 4.788 municípios. É irrefutável a 

relevância da participação do BB, desta feita, para o desenvolvimento do País por meio de 

ações economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas.  A seguir, os 

resultados publicados pelo BB no que diz respeito à estratégia de negócios DRS no País. 

 

Tabela  12 – DRS e Resultados no País* 
Total de Planos de Negócios DRS em implementação:  4.312 

Diagnósticos e Planos de Negócios DRS elaboração:  822 

Municípios abrangidos:  2.698 

Funcionários Banco do Brasil treinados em DRS no País:  13.664 

Dependências habilitadas no País:  3.978 

Total de famílias envolvidas:  1.296.933 

Total de recursos programados:  R$ 8.953.883.683,75 

- Recursos programados Banco do Brasil:  R$ 6.363.081.714,66 

- Recursos programados parceiros:  R$ 2.590.801.969,09 

*Posição de 26/05/09   

Fonte:  DRS.  Banco do Brasil.  Adaptado pelo autor. 

 

 Em seguida, com base na pesquisa promovida pelo IDEC, serão verificados o discurso 

de RSA e a conduta dos bancos observando-se a percepção dos banqueiros e, por outro lado, a 

percepção dos seus usuários sobre a efetiva participação responsável do setor bancário.  Pois, 
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entende-se que o discurso de RSA e a conduta dos bancos devem impactar a disponibilidade 

de crédito ao desenvolvimento local. 

 

3.2 A Percepção dos Banqueiros 
 

Tome-se por base a pesquisa promovida pelo IDEC, organização de consumidores, no 

ano de 2007, cujo objetivo era de avaliar o setor bancário no que tange à responsabilidade 

social, de forma que o consumidor possa comparar o comportamento responsável das 

empresas e, assim, premiá-las ou puni-las em suas escolhas. 

Ressalte-se que as razões elencadas pelo IDEC para analisar o setor bancário foram as 

seguintes: 

 

• As operações do setor financeiro têm impactos significativos na economia 

mundial; 

• As instituições financeiras são responsáveis por diferentes tipos de 

serviços, como as operações financeiras de concessão de crédito a pessoas 

físicas e empresas, a movimentação de contas correntes e cobrança de 

tarifas, a movimentação do mercado acionário, emissão de títulos, entre 

outros, todos de extrema importância para os consumidores e a sociedade 

em geral; 

• As instituições financeiras podem influenciar significativamente o 

comportamento de empresas que destroem o meio ambiente; que realizam 

práticas fraudulentas no mercado de ações; que exploram trabalhadores; 

coniventes com práticas de corrupção e lavagem de dinheiro; descumprem 

leis de proteção e defesa dos consumidores; etc. 

• Os bancos são um dos maiores financiadores de candidatos e partidos 

políticos no Brasil.  As implicações dessa prática podem gerar impactos 

significativos sobre as decisões políticas do país, por exemplo, favorecendo 

um setor em detrimento de outro com leis e outros tipos de ações políticas; 

• O setor financeiro é um dos que mais recebem reclamações nos órgãos de 

defesa do consumidor. 

 

Assim, a pesquisa, no período de maio a dezembro daquele ano, analisou o discurso de 

responsabilidade social e a aplicação dessa concepção na prática dos principais bancos no 



72 
 

Brasil (ABN Amro Real19, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, 

Itaú, Santander e Unibanco) com foco em temas pertinentes para que uma empresa seja, 

verdadeiramente, socialmente responsável: trabalhadores, consumidores e meio ambiente.   

Para tanto, a pesquisa trabalhou com informações oriundas de três fontes principais:   

 

• Questionário20 enviado aos bancos selecionados (com carteira de clientes 

pessoa física superior a um milhão de clientes no país, excluídos os bancos 

estaduais e/ou aqueles com carteira comercial restrita); 

• Informações disponíveis em documentos e relatórios de organizações que 

pesquisam o tema RSE ou temas afins (Balanço Social do Ibase, BACEN e 

PROCON); 

• Pesquisas de campo. 

 

 Com respeito à percepção dos banqueiros, objeto de análise no tópico em questão, 

serão consideradas as respostas dos bancos ao questionário o qual dentre outros assuntos 

abordou os seguintes temas:  discurso RSE; liberdade e negociação sindical; código de ética e 

conduta dos trabalhadores; relação banco/consumidores (produtos e serviços; concessão de 

crédito); políticas de meio ambiente e consumo sustentável (adesão a documentos 

internacionais; concessão de crédito) e filantropia e marketing social. 

Nesse sentido, o Banco ABN Amro Real respondeu através do setor de marketing e 

comunicação e o Banco HSBC por meio de seu Instituto HSBC Solidariedade.  Outros quatro 

bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander) o fizeram através de suas áreas 

específicas de responsabilidade social.  O Unibanco, por sua vez, o fez através de área de 

relações com investidores e a Caixa Econômica Federal através da Gerência de Planejamento 

Empresarial. 

Constatou-se que, em linhas gerais, os bancos têm suas concepções vinculadas aos 

sistemas de gestão dessas instituições e definem valores e princípios para as relações do banco 

com os grupos com os quais se relacionam, quais sejam:  trabalhadores, fornecedores, 

comunidades, na qual se inserem e consumidores. 

                                                 
19 O ABN Amro Real integra o Grupo Santander, desde 2007.  Os bancos Unibanco e Itaú anunciaram fusão, em 
2008, formando a Itaú Unibanco Holding.  
20 O questionário aplicado pelo IDEC foi elaborado em parceria com seus parceiros:  Amigos da Terra Amazônia 
Brasileira, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT), Centro de Estudos 
das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), Programa Laboral  de Desarrollo (Plades/Peru), Centro de 
Pesquisa de Empresas Multinacionais da Holanda (SOMO) entre outros. 
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Entretanto, os representantes dos bancos respondentes fizeram menção a ações sociais 

conduzidas por algum setor específico ou por institutos como práticas de responsabilidade 

social.  Dessa forma, ficou claro que não há uma distinção exata entre a responsabilidade 

social como prática nos sistemas de gestão da instituição ou como ações sociais realizadas 

pelas instituições.  Tal dificuldade quanto à distinção talvez explique a incipiente participação 

dos bancos, de forma efetiva, no desenvolvimento local.   

A seguir, serão comentadas as respostas de cada banco levando em conta o 

entendimento sobre o conceito responsabilidade social e a aplicação do mesmo em suas 

respectivas práticas.   

O ABN Amro Real entende que o conceito de responsabilidade social representa a 

sustentabilidade de sua atuação e de seus negócios, envolvendo todos os públicos interessados 

nas atividades do banco.  Na prática, informou que busca promover o seu modelo de negócios 

com foco na sustentabilidade contribuindo para o desenvolvimento da sociedade – o que 

credita às ações tais como:  criação de fundos de investimentos éticos (Fundo Ethical), 

concessão de linhas de crédito especiais (microcrédito para empreendedores de baixa renda), e 

financiamento diferenciado (linha de financiamento socioambiental, e incorporação de 

critérios ambientais para a análise de concessão de crédito), implantação de talões de cheques 

com papéis reciclados e a criação de um Conselho de Sustentabilidade formado a partir dos 

comitês de mercado, de gestão e de ação social. 

Para o BB a concepção de responsabilidade social é definida pela “ética” e o 

“respeito” na relação com os públicos de seu relacionamento.  Na prática, definiu orientações 

internas, quais sejam:  a incorporação dos princípios de RSA na prática e no discurso do 

banco; implementação de uma visão de RSA articulada e integradora; a disseminação de 

princípios e criação de uma cultura na “comunidade BB”; a consideração da diversidade dos 

interesses dos públicos relacionados com o banco e; finalmente, influenciar a incorporação 

dos princípios de RSA no país. 

Já o Bradesco, tal conceito considera as visões dos seus stakeholders no 

desenvolvimento de seus produtos e serviços, havendo também preocupação com seu bom 

desempenho, cujos benefícios devem alcançar a comunidade.  Destacou projetos como Finasa 

Esportes, Alô Bradesco e a Fundação Bradesco.  Ainda ressaltou  em sua gestão, como outros 

aspectos pertinentes ao tema, o seu  Grupo de Trabalho para a Valorização da Diversidade; a 

governança corporativa e; seu compromisso com os Princípios de Equador, com o Global 
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Compact e com os Objetivos do Milênio.  Ademais, têm práticas de ecoeficiência e realiza o 

relatório de sustentabilidade com base no Global Reporting Initiative (GRI). 

O HSBC a concebe como forma de gerenciamento dos seus negócios cuja 

continuidade e sustentabilidade são almejadas, bem como o desenvolvimento social e 

econômico e preservação ambiental das praças onde está presente, a partir das seguintes 

iniciativas:  compromisso público com acordos internacionais como os Princípios do Equador, 

Pacto Global, Metas do Milênio, além de destaque em índices de sustentabilidade globais 

(DJSI, o FTSE4Good e o Business in the Community Index); concessão de créditos a linhas de 

produtos sustentáveis que geram renda para projetos desenvolvidos pelo banco na área de 

infância, em todo o Brasil; projetos educativos; projeto “Investindo na Natureza” em parceria 

com ONGs para estimular a participação de seus colaboradores em atividades relacionadas ao 

meio ambiente, inclusive atividades internas de redução de impactos ambientais; projetos de 

geração de renda nas comunidades e incentivo à participação de seus colaboradores em 

projetos comunitários. 

A CEF trata a responsabilidade social como forma de gestão definida pela relação 

“ética” e “transparente” da instituição com todos os públicos de seu relacionamento.  Mantém 

compromisso com metas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade em 

diversas áreas.  Na prática, informa que incorpora em seu processo de gestão os aspectos dos 

indicadores Ethos de Responsabilidade Social, a saber: valores, transparência e governança; 

público interno; meio ambiente; fornecedores; consumidores e clientes; comunidade e; 

governo e sociedade. 

Com respeito ao Itaú, de maneira não muito diferente, alegou que se trata de uma 

forma de gestão que leva em conta o respeito ao ser humano, à legalidade e à diversidade, no 

que diz respeito à sua relação com todos os seus públicos.  Na prática, aplica essa concepção 

através de compromissos sociais, ambientais e econômicos marcantes em sua estratégia de 

gestão e de ‘investimento social privado’.  Sua gestão de responsabilidade social é realizada 

através de três instâncias:  o comitê executivo de RSA, a comissão de RSA e a 

superintendência de RSA. 

No que tange ao Santander, a concepção de responsabilidade social é a criação e o 

desenvolvimento de meios (instrumentos, projetos e programas) que contribuam para o 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental da comunidade em seu entorno e de toda a 

sociedade.  Na prática, isso implica na transparência em todas as suas ações e na realização de 

iniciativas a exemplo de:  programas de qualidade de vida, de atendimento aos clientes, de 
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diálogo com os seus fornecedores e os projetos sociais que conduzem nas comunidades onde 

estão situados. 

Quanto ao Unibanco a responsabilidade social é vista como uma forma de gestão ética 

e transparente  na relação com seus públicos interessados e na busca por metas compatíveis 

com o desenvolvimento sustentável da sociedade.  Na prática, informou que aplica tal 

concepção através dos diferentes temas contemplados em seu código de ética:  Na relação 

com o público interno, foca o comportamento dos trabalhadores (retenção de talentos; 

estímulo ao respeito mútuo, cooperação e equilíbrio no local de trabalho); fornece aos clientes 

os melhores produtos e serviços disponíveis sob a visão de relacionamento baseado em 

respeito, confiança, integridade e transparência; propicia aos acionistas transparência nas 

informações sobre atividades e desempenho em concordância com exigência das leis e 

normas vigentes; relaciona-se com fornecedores e prestadores de serviços de acordo com 

princípios estabelecidos em seu código de ética; incentiva as práticas sustentáveis aos seus 

colaboradores, fornecedores e clientes; promove a educação ambiental via projetos para 

jovens de seu instituto.  Ademais, alega ter sido a primeira instituição financeira, dentre os 

países emergentes, a aderir aos Princípios do Equador. 

Finalmente, de acordo com o IDEC, a responsabilidade social também há que ser 

observada no estabelecimento de critérios e procedimentos para a concessão de crédito aos 

consumidores com endividamento responsável.  Para tanto, identificou que as instituições 

apresentam comportamento semelhante ao declararem que possuem modelos de análise de 

crédito os quais consideram fatores como renda, patrimônio e capacidade de pagamento.  

Contudo, apenas ABN Amro Real, Banco do Brasil, Bradesco e Unibanco manifestaram, de 

maneira explícita, a preocupação com o endividamento do consumidor. 

 

3.3 A Percepção dos Usuários 
 

De igual forma, tomemos por base a pesquisa promovida pelo IDEC.  Contudo, o foco 

neste tópico recairá sobre o tema consumidores e sua relação com os bancos. 

No tema em questão, o IDEC procurou avaliar se os bancos informam de maneira 

correta e transparente sobre os produtos e serviços ofertados; se zelam pelo relacionamento 

com o consumidor, estabelecendo canais de comunicação e resolução de problemas eficientes 

para os consumidores; se cuidam da concessão de crédito buscando evitar o risco de 

endividamento excessivo do consumidor, além de promover a inclusão dos consumidores 

mais carentes do mercado; se cuidam da acessibilidade aos portadores de deficiência. 
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Não é de surpreender que nesse quesito a pesquisa apurou as piores avaliações obtidas 

pelos bancos.  Isso se deve, fundamentalmente, ao fato de a pesquisa verificar divergências 

entre o discurso e a prática.  No subtema ‘Relação banco/consumidores’, a pesquisa procurou 

avaliar se as instituições financeiras possuíam canais para esse relacionamento, incluindo os 

portadores de deficiência física, e se elas gerenciavam e utilizavam as eventuais reclamações 

para aperfeiçoar os processos internos em prol dos consumidores. 

Segundo a pesquisa, numa escala de 0 a 5, o BB apresentou dados detalhados de 

reclamações, demonstrando possuir um sistema de monitoramento para esses eventos, o que 

fez com que a avaliação final nesse subtema fosse  ‘regular’ (nota 3).  As demais instituições 

citaram alguns assuntos reclamados, sem fornecer dados.  Além disso, os problemas citados 

eram muito menos diversos do que os verificados pelas reclamações registradas no Banco 

Central, o que nos leva a questionar a precisão do sistema de monitoramento de reclamações 

desses bancos ou até mesmo a precisão nas respostas à pesquisa. 

UNIBANCO e Santander tiveram as avaliações mais baixas desse subtema por 

apresentarem, em suas repostas, indícios de uma postura defensiva, de desqualificação das 

‘reclamações e problemas dos consumidores’. 

Já no subtema ‘Produtos e serviços’, nenhuma instituição precisou com clareza as suas 

políticas de reajuste de tarifas e periodicidade ou formas de comunicação explícitas com o 

consumidor.  O que diferenciou os bancos na avaliação foi a entrega do contrato no 

estabelecimento de relacionamento entre banco e consumidor.  Apenas a Caixa Econômica 

Federal entregou cópia assinada e preenchida do contrato.  ABN Amro, Banco do Brasil, 

Bradesco e Santander entregaram uma cópia não assinada e não preenchida do contrato, 

ficando aquém do regular.  Por sua vez, o HSBC, o Itaú e Unibanco não entregaram nenhum 

documento.  Isso considerando o fato de os pesquisadores do Idec terem insistido em receber 

uma cópia do contrato. 

No que diz respeito à ‘Concessão de Crédito’, o objetivo era verificar se os bancos 

mostravam indícios de ter uma política responsável nessa área, evitando a tomada de crédito 

desnecessária e minimizando o risco de superendividamento, assim como a adoção de ações 

especiais para pessoas de baixa renda.  Além disso, consideramos fundamental que as 

instituições apresentassem  de forma clara as tarifas e taxas de crédito e não cobrassem tarifas 

para liquidação antecipada. 

Com base nas respostas, foi possível à pesquisa inferir apenas a questão da política 

responsável.  Partindo do pressuposto de que os bancos forneceram as respostas da maneira 
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que consideravam mais adequadas, não conseguiu identificar em nenhuma instituição indícios 

consistentes de preocupação com o risco de superendividamento do consumidor.  Atribuiu 

nota 2 àquelas que informaram levar em consideração compromissos financeiros assumidos 

pelo consumidor, considerado um indício de preocupação com o comprometimento de renda 

do consumidor com o crédito. 

Na avaliação final foram ponderadas as médias de avaliações obtidas pelos bancos nos 

três temas, atribuindo-se os pesos 30% para Trabalhadores e Meio Ambiente e 40% para 

Consumidores.  Apenas dois bancos entraram na faixa de “regular”, o ABN Amro Real e o 

Bradesco.  Os demais estão na faixa considerada “ruim”, sendo que o Itaú está se 

aproximando da faixa superior.  Unibanco e Santander ficaram empatados no limite inferior 

da faixa “ruim”, muito próximos do “péssimo”. 

 

Tabela 13:  IDEC/Avaliação Comparativa dos Bancos - Final 

 Trabalhadores 

(30%) 

Meio Ambiente 

(30%) 

Consumidores 

(40%) 

 

 
Avaliação Parcial 

Avaliação 

Final 

ABN Amro Real 3.00 3,50 2,00 2,75 

Bradesco 3,00 3,00 2,00 2,60 

Itaú 3,25 3,00 1,33 2,41 

Banco do Brasil 2,25 2,00 2,33 2,21 

Caixa Econômica 

Federal 

2,25 1,50 2,00 1,93 

HSBC 2,00 2,00 1,33 1,73 

Santander 2,25 1,00 1,33 1,51 

Unibanco 1,75 1,50 1,33 1,51 

Fonte:  (IDEC,2007:62).  Adaptado pelo autor. 

Tabela 14:  IDEC/Faixas e Critérios para Avaliação Final 

Intervalo Conceito 

1 > X ≥ 1,5 Péssimo 

1,5 > X ≥ 2,5 Ruim 

2,5 > X ≥ 3,5 Regular 

3,5 > X ≥ 4,5 Bom 

4,5 > X ≥ 5 Excelente 

Fonte:  (IDEC,2007:62).  Adaptado pelo autor. 
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Por fim, o IDEC destacou a evidência de que os bancos ainda precisam promover 

aperfeiçoamento de suas práticas de responsabilidade socioambiental, inclusive no que se 

refere aos consumidores.  Embora, a pesquisa também percebeu a ocorrência de significativas 

diferenças na retórica e modus operandi entre as diversas instituições, o que delega aos 

consumidores a chance de escolha, bem como o poder de exigir que seu banco faça 

benchmarking com outros bancos, contribuindo com o incremento do nível de 

responsabilidade socioambiental do setor como um todo. 

Considerando que a RSE é um dos aspectos a serem observados em prol do 

desenvolvimento local, entende-se que tal lógica deve ser estendida ao crédito como um todo 

cujo acesso viabiliza o financiamento e investimento na economia do território. 

 

3.4 Construindo Propostas 
 

Nos anos de 2005 e 2006, o amplo programa intitulado Projeto Política Nacional de 

Apoio ao Desenvolvimento Local, coordenado pelo Instituto Cidadania, propôs um norte para 

a efetivação concreta de política de indução do desenvolvimento nacional a partir do 

território, a ser incorporada pela União, pelos Estados e pelos Municípios, rejeitando qualquer 

viés centralizador, bem como dispensando orçamentos elevados ou a criação de grandes 

estruturas burocráticas. 

 Nesse sentido, o documento traz um conjunto de propostas cujo objetivo é garantir a 

inclusão produtiva indispensável ao desenvolvimento sustentado.  No que tange ao eixo 

Financiamento e comercialização, podemos destacar as seguintes propostas pertinentes ao 

papel das instituições financeiras no âmbito do território: 

 

• Ampliar o volume de crédito disponível para o ‘circuito inferior’ da 

economia, revertendo o processo de descapitalização em curso, via 

regulamentação mais rigorosa das políticas de crédito das instituições 

financeiras (ex: assegurar que os recursos destinados ao micro e pequeno 

empresário representem ao menos 25% do total de operações de crédito 

destinadas às atividades produtivas e 10% do volume de recursos aplicados 

pelos bancos comerciais); 

• Articular política integrada de apoio aos tomadores de crédito nas 

comunidades mais carentes no sentido de generalizar as iniciativas de 
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organização da demanda e capacitar as lideranças comunitárias acerca das 

formas de acesso; 

• Fixar porcentagem de reinvestimento local das poupanças, tal como o CRA 

norte-americano, e assegurar mecanismos de incentivo às agências que 

privilegiem investimentos produtivos locais no que diz respeito às 

aplicações financeiras; ainda, exigir transparência aos intermediários 

financeiros quanto à informação acerca da distribuição geográfica dos 

empréstimos dando contados fluxos locais e regionais de capitalização e 

descapitalização existentes; 

• Condicionar a bonificação de agentes de crédito das instituições 

tradicionais de intermediação financeira ao desempenho de aplicações 

produtivas locais, beneficiando as iniciativas que gerem inclusão produtiva; 

• Agilizar e flexibilizar a abertura de cooperativas de crédito; 

• Promover a formação de agências locais de garantia de crédito, tais como 

aquelas cooperativas no Sul do país;  eventualmente, uma forma de apoio 

será a orientação de recursos do Programa de Apoio ao Micro-Crédito 

Produtivo do BNDES para a formação de fundos de aval para Agências 

Locais de Garantia de Crédito; 

• Oferecer co-financiamento aos municípios interessados em lançar projetos 

de desenvolvimento local, potencializando os recursos do governo; 

• Organizar formação e informação sobre as atividades, direitos e deveres da 

intermediação financeira, objetivando compensara assimetria de 

informação existente no segmento; 

• Facilitar o financiamento a organizações da sociedade civil que atuem na 

prestação de serviços sociais e ambientais, exigindo a mesma transparência 

de prestação de contas comum a qualquer empresa, facilitando, assim como 

na Europa, a formação de entidades sem fins lucrativos de intermediação 

financeira; 

• Assegurar que as compras feitas com recursos públicos sejam realizadas 

diretamente com os produtores finais, emancipando-as dos intermediários, 

e priorizando bens e serviços de micro, pequenos e médios 

empreendimentos existentes no município ou na micro-região (inclusive 
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promovendo alterações na legislação das licitações e demais normas que 

regulamentam as compras governamentais); 

• Garantir financiamento à pré-transformação de produtos primários de 

pequenos e médios produtores, favorecendo a capacidade de armazenagem 

e de processamentos por meio de cooperativas ou associações controladas 

pelos próprios produtores; 

• Assegurar financiamento a iniciativas de desenvolvimento institucional 

voltadas para entidades que operam com micro-crédito, estimulando sua 

maior integração com processos de desenvolvimento de base territorial; 

• Constituir um fundo de apoio à implementação de planos integrados de 

desenvolvimento local, visando ao co-financiamento das iniciativas, 

articulando-as comas agências de crédito e com as instâncias locais de 

produção. 

 

Obviamente, não se pretende esgotar aqui a discussão acerca da melhor forma de 

gestão das poupanças produtivas, bem como limitar as ações que possibilitarão a 

recapitalização das comunidades locais, ambos os fatores relevantes para o desenvolvimento 

local; portanto, poderão surgir, com legitimidade, outras soluções criativas no amplo universo 

de idéias que constitui nosso país de dimensões continentais. 

No entanto, é imperioso priorizarmos propostas que facilitarão o acesso ao pequeno 

empreendedor a financiamentos baratos e flexíveis, bem como a fuga da monopolização das 

trocas comerciais por atravessadores cujo ganho sobre pequenos volumes é significativo e 

descapitaliza o empreendedor e, consequentemente, trava o desenvolvimento (vide processo 

ilustrado no gráfico 5).   

Desta feita, as propostas elencadas objetivam a recapitalização das comunidades 

mediante maior volume de recursos, juros radicalmente mais baixos, maior capilaridade, 

simplicidade de acesso, desburocratização, flexibilização das garantias, formação de agentes 

de crédito capazes de trabalhar com demanda diversificada, desintermediação comercial, 

dentre outras. 

Em uma economia de mercado tangível, constituída por pequenas e médias empresas 

locais, medidas dessa natureza distribuem, plenamente, o poder entre as pessoas daquele sítio 

- as quais cuidam da reprodução dos valores culturais que configuram a sua comunidade; 

decidem compras; estabelecem as regras do comércio local através de seus governos 
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democraticamente eleitos e participam diretamente da propriedade de empresas locais.  Em 

outras palavras, atenua-se o controle capitalista sobre a economia de mercado bem como a 

transferência do poder e a cobrança de responsabilidade do povo para as instituições das 

finanças globais, impessoais e distantes.  (KORTEN, 2001) 

 

Gráfico 5 – Processo de Descapitalização. 

 

 

 

 

Fonte:  (KORTEN, 2001:78) Adaptado pelo autor. 

 

Em verdade, há que se considerar que no processo de recapitalização do 

desenvolvimento local é fundamental o respeito à extrema diversidade de situações e 

necessidades; portanto, um sistema de intermediação financeira que trabalhe tão somente com 

oferta rígida, produtos de prateleira, sem estar sensível às questões e demandas locais, poderá 

gerar lucros ao banco, porém não dinamizará a economia.   

Povo 

Povo 

Sist. Financ. Global 

Propriedade 

Corporações Globais 

Cultura e 
escolha 

Regras 

Regras Propriedade Cultura e 
escolha 

Empresas 
Locais 

Povo Finanças globais 

Globalização, 
desregulamentação, 

concentração 

Economia capitalista 
Grande e global 

Economia de Mercado 
Pequena e local 

Agências bancárias locais Bancos (grandes corporações)  



82 
 

Pior do que isso, a manutenção de um sistema nas condições atuais, o qual destina a 

poupança local ao investimento extrativo, e decorrente especulação financeira, em detrimento 

da aplicação em investimento produtivo que expande a base de capital produtivo, violará um 

dos axiomas básicos da economia de mercado o qual estabelece que poupança pessoal é igual 

a investimento.  Desta feita, se asfixia a economia local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

É tempo de transpormos a antiga visão de que desenvolvimento é, exclusivamente, um 

processo que se instala em uma região ou é emanado de esferas superiores sob a forma de 

investimentos públicos ou privados.  Devemos romper a inércia de uma postura geralmente 

passiva da comunidade, acerca da necessária modernização em nosso território, à medida que 

aquela sempre está à mercê de medidas vindas “de fora” quanto à geração de emprego e 

renda, valorização da pequena e média empresa, redução da pobreza e desigualdades sociais, 

provimento de políticas públicas de qualidades. 

As evidências empíricas dão conta sobre projetos de desenvolvimento bem-sucedidos 

no mundo cujo êxito se deve, dentre outras razões, à capacidade de auto-organização local; a 

riqueza do capital social; a participação cidadã e o sentimento de apropriação do processo 

pela comunidade. 

Nesse sentido, é fundamental mudarmos o enfoque da comunidade local.  Ao invés de 

meramente indagarmos acerca do que o governo pode fazer por nós, devemos pensar sobre o 

que o governo pode fazer por nós e conosco.  Certamente, ao somarmos as iniciativas 

assimiladas pela comunidade como suas, a produtividade dos esforços será ampliada e os 

resultados serão potencializados e maximizados. 

Em verdade, as experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local são alicerçadas 

em sólidas parcerias, através das quais os diversos atores se organizam e articulam iniciativas 

isoladas, coerentemente, e dessa feita dinamizam a região.  Portanto, ainda que se envidem 

esforços na esfera federal ou estadual, em última instância, é no âmbito do município, ou seja, 

no território, espaço cujos stakeholders conhecem bem suas virtudes e mazelas, que se torna 

possível a articulação criativa e a organização dos sistemas de informação e respectivo 

monitoramento. 

É fato que as políticas públicas, de maneira isolada, pouco poderão fazer para 

melhorar a qualidade de vida aos brasileiros.  De fato, a experiência global nos revela que não 

necessariamente o, tão vorazmente perseguido, crescimento econômico implica em 

desenvolvimento econômico nem tampouco que ambos sejam excludentes.  Nesse sentido, o 

crescimento é necessário, mas de modo algum suficiente: 

 

“... Uma conclusão óbvia resultante deste quadro pleno de contrastes: o 

crescimento per se não traz, automaticamente, o desenvolvimento e, por 
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conseguinte, não traz felicidade.  [...] No melhor dos casos, produz alguns leves 

efeitos positivos sobre a situação das pessoas que se encontram na base da 

pirâmide social, quando as taxas de crescimento são muito altas”. 

 

“Mas uma situação muito mais comum é a de crescimento por meio da 

desigualdade, com efeitos sociais perversos: a acumulação de riqueza nas 

mãos de uma minoria com uma produção simultânea de pobreza maciça e 

deterioração das condições de vida.  Em casos extremos, estamos em presença 

de crescimento com ‘desdesenvolvimento’.” (SACHS, 2007) 

 

Aliás, o desenvolvimento econômico real (inclusivo, participativo e democrático), ou 

o desenvolvimento que liberta, como diria o célebre Amartya Sen, não é promovido 

isoladamente de cima pra baixo ou vice-versa, mas é fruto de articulação inteligente e criativa 

de variados tipos de aportes. 

Nesse contexto, os bancos e demais instituições financeiras também devem se inserir.  

Vimos que há algumas iniciativas pontuais por parte de bancos oficiais ou cooperativas de 

crédito,mas não podemos prescindir da participação dos bancos comerciais ainda que por 

medidas de cunho legal.  Afinal, a poupança (e suas variantes) é recurso obtido junto à 

comunidade e, de alguma forma, deve lhe retornar sob a forma de investimento produtivo 

contribuindo para a melhor qualidade de vida dos cidadãos e o desenvolvimento local. 

Aliás, não se pode ignorar que a sociedade concede aos bancos a autorização (carta-

mandato) para a gestão dos seus recursos e, em contrapartida aos serviços prestados, lhes 

remunera muito bem.  Logo, não se pode assistir, passivamente, a descapitalização das 

comunidades, bem como a contínua maximização de spreads e lucros dos banqueiros sobre 

esses recursos da sociedade sem que haja algum retorno para a comunidade.  

É necessário migrarmos do status quo vigente da especulação, realidade patológica da 

área financeira, como argumenta Dowbor, para um modelo de investimento socialmente útil.  

Felizmente, antídotos a essa realidade têm sido gerados  a exemplo dos casos do Banco 

Palmas, no Ceará, e o Greeman Bank, em Bangladesh. 

Para tanto, é fundamental resgatar o papel da comunidade no que tange à gestão social 

do seu respectivo território.  Nesse contexto, se inclui a busca pela gestão eficiente do crédito 

que se constitui em elemento de suma relevância para sua viabilização e dinamização da 
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economia local.  Entretanto, a oferta do crédito não deve ser enxergada como uma ação 

suficiente e definitiva para o desenvolvimento local por si só.   

É imprescindível agregar a essa visão de desenvolvimento local, a perspectiva da 

“riqueza revolucionária” - como fruto da combinação da economia focada em aspectos 

intangíveis (a economia do dinheiro) e aquela focada em aspectos intangíveis (economia do 

conhecimento) – o que implicará na administração do sistema de riquezas peculiar àquele 

território.  (TOFFLER,2007) 

Ao se pensar o futuro do desenvolvimento local, além do crédito em sua forma 

convencional (mediante políticas públicas via intermediação financeira por bancos públicos 

e/ou da eventual participação dos bancos comerciais privados), também há que se considerar e 

incentivar as alternativas independentes.   

Nesse sentido, importa a análise às iniciativas de criação de “bancos comunitários” e 

moedas sociais (paramoedas), haja vista a tendência de análise da economia real, isto é, a 

economia monetária associada à economia prosumidora - o que implica no exame de muitas 

atividades econômicas não-detectadas, não-mensuradas, e não-remuneradas.  Aí residem 

oportunos objetos de pesquisa para se pensar o futuro do desenvolvimento local. 

Então, se por um lado o acesso ao crédito pelo mercado convencional se mostra um 

tanto quanto restrito às estratégias dos bancos públicos, no âmbito do desenvolvimento local; 

por outro, a enorme economia prosumidora (economia “invisível”) é alijada de todo e 

qualquer acesso ao crédito convencional (seja ele público ou privado) e, por consequência, 

boa parte da economia local é ignorada e ocorre um comprometimento da identidade 

territorial. (CASTELLS, 2006) 

No entanto, mesmo no âmbito do mercado convencional (economia monetária), a 

oferta do crédito para o desenvolvimento local é insuficiente.  De fato, há que se criar um 

marco regulatório que garanta aos territórios o reinvestimento, ainda que parcial, de sua 

própria poupança em atividades produtivas (gestão da poupança produtiva).   

Todavia, os bancos não devem se deter apenas ao cumprimento de obrigatoriedades, 

mas podem, e devem, firmar parcerias junto aos demais bancos e/ou intermediários 

financeiros para fins de repasse de recursos ou, alternativamente, para a constituição de 

garantias e compartilhamento de risco mediante estruturação de projetos cujas ações sejam 

convergentes com as estratégias de desenvolvimento territorial construídas com a participação 

ativa dos diversos entes locais.   
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Ademais, a participação dos bancos na oferta de crédito para o desenvolvimento local 

pode buscar soluções no mercado de capitais haja vista a forte tendência global de 

financiamentos a projetos de longo prazo com fundings dessa natureza (até o advento da crise 

global) vis-à-vis a provável insuficiência da disponibilidade de fundos públicos diante das 

demandas crescentes por estes recursos. 

Não é de bom tom, além de violar os princípios das boas práticas bancárias, exigir aos 

bancos, especialmente aos privados, o afrouxamento das políticas de garantias (até porque 

eles têm que prestar contas aos seus shareholders).  Entretanto, é de suma relevância envolvê-

los e lhes exigir a efetiva participação nas estratégias para o desenvolvimento local nos 

territórios, impedindo a voraz descapitalização da poupança local bem como reduzindo o 

spread bancário sob pena de asfixiar e estrangular a economia local.  Será um grande avanço 

resgatar ao dinheiro a função de meio de troca. 

Uma das alternativas para essa maior inserção dos bancos no desenvolvimento local, 

de maneira plausível e pouco onerosa, pode ser através da firmatura de parcerias e/ou 

convênios com ONGs/OSCIPs, as quais detêm ampla capilaridade e identidade com os 

territórios, com vistas à intermediação financeira e gestão/acompanhamento dos projetos.   

Outra possibilidade interessante seria a parceria com bancos comunitários cujo 

estímulo ao uso de moedas locais implica, além da facilitação das trocas, na viabilização de 

um meio circulante comum que define uma comunidade com interesse mútuo na interação 

produtiva entre seus membros; portanto, a comunidade se auto-consolida e gera a preferência 

natural por seus produtos.  Todavia, deve ser vista como iniciativa de caráter complementar 

das moedas locais às moedas nacionais à medida que necessariamente ficam nas comunidades 

emissoras e, desta feita, evitam a ociosidade dos trabalhadores e dos ativos locais por mera 

ausência de meio circulante. 

Com respeito ao marco regulatório brasileiro para a maior participação dos bancos no 

crédito ao desenvolvimento local, se ainda não se evoluiu para um modelo a exemplo do CRA 

norte-americano, ao menos já houve avanço com o advento da Lei Complementar n° 

130/2009,a qual insere as cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional 

(SFN),submetendo-as às mesmas regras que se aplicam às instituições financeiras.  Dentre 

outras atribuições, às cooperativas singulares cabe o estímulo a formação de poupança. 

Ainda que não se possa defender ou esperar, de forma romântica, altruísmo da parte de 

bancos comprometidos com o desenvolvimento local, tampouco se pode compactuar, 

passivamente, com o movimento, vigente por décadas, de descapitalização da poupança local 
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em detrimento das atividades produtivas nos territórios e, em última instância, da qualidade de 

vida dos cidadãos nas comunidades.   

Em verdade, a responsabilidade social dos bancos também deve abranger o crédito, em 

sua plenitude, e não apenas ações sociais de cunho mais publicitário.  Embora não haja 

modelo único quanto à concessão de crédito para o desenvolvimento, haja vista a 

peculiaridade inerente à diversidade de comunidades no planeta, o Grameen Bank é um bom 

exemplo ao viabilizar soluções criativas - dentre elas a parceria de financiamento à empresa 

social fruto da parceria Grameen e Danone (YUNUS, 2008). 

A perspectiva da empresa social, ou seja, a empresa autossustentável que comercializa 

bens e serviços e reembolsa a seus proprietários o dinheiro investido, cujo objetivo principal é 

servir à sociedade e melhorar a qualidade de vida das pessoas, é plausível e compatível com a 

tendência de formação de mercados conscienciosos e éticos.  De sorte que serão necessários 

sistemas formais de financiamento, a esse modelo de negócios, tais como:  fundos mútuos; 

criação de novos bancos comerciais e de poupança especializados no financiamento de 

empresas sociais; o surgimento de investimentos sociais de risco e o nascimento de um 

mercado derivado dos investimentos nas empresas sociais. 

Embora não seja factível vislumbrar a construção de um único modelo de gestão do 

desenvolvimento local nem tampouco proceder ao “desenvolvimento transposto” (a 

transposição mecânica, de um espaço para outro, de modelos de economia e de 

administração), há que se criar um marco regulatório mínimo que legitime, estimule e delegue 

poder à participação ativa da comunidade na gestão social.  Pois, de fato o desenvolvimento 

começa de baixo para cima, ou seja, a partir do circuito inferior da economia. 

Assim, os agentes financeiros devem sair da inércia, atinente à não inserção efetiva na 

concessão de crédito para o desenvolvimento local, e considerar em sua atuação o caráter 

local dos comportamentos econômicos e sociais do seu entorno (sítio), pois ao território (ou 

sítio) cabe a função de coordenação e de sanção, reduzindo a incerteza (risco) que congela os 

tradicionais procedimentos bancários meramente burocráticos e tecnicistas.  Nesse sentido, é 

digna de destaque a estratégia de desenvolvimento territorial empreendida pelos bancos 

oficiais, bem como também o são as iniciativas locais de criação de moedas sociais e/ou 

bancos comunitários. 

Na verdade, aos bancos cabe uma parcela significativa de contribuição para a 

manutenção de um ambiente favorável aos negócios e sintonizado com a economia das 

iniciativas locais.  Então, tais instituições devem se inserir no financiamento à atividade 
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produtiva local de forma associada ao projeto de desenvolvimento territorial – o que lhes 

garantirá redução de risco e diferencial competitivo.   

Por fim, de maneira alguma os diversos stakeholders, dentre eles os bancos, para 

efeito de um desenvolvimento local equilibrado, podem negligenciar os mecanismos 

reguladores de incerteza e modos de mobilização dos atores do sítio (auto-estima do grupo, 

código de honra, lealdade, solidariedade, coesão, rede, economia do dom, sanções morais, 

etc.), os quais se constituem em aspectos redutores de atritos no dinamismo da região 

considerada. (ZAOUAL,2006). 
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