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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo e o seguinte apresentam os principais resultados da avaliação qua-
litativa da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e de seus 
instrumentos explícitos. A iniciativa busca captar percepções dos tomadores de 
recursos dos fundos constitucionais de financiamento, dos gerentes das agências 
bancárias que operam tais fundos e de atores importantes para a execução de 
políticas de desenvolvimento em dezoito municípios das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste que foram visitados para a realização da pesquisa. 

Atualmente, destaca-se a importância dos fundos constitucionais de  
financiamento como principal instrumento explícito da Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional. De acordo com Resende et al. (2014), entre 1995 
e 2012 os recursos aplicados pelos fundos constitucionais somaram, de maneira  
acumulada, o montante de R$ 146,5 bilhões (valores constantes de 2010).  
Ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), corresponderam 
58,5% do total, enquanto para o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Norte (FNO) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), as porcentagens foram respectivamente de 27,0% e 14,5%. Nesse período,  
a evolução dos recursos realizados pelo sistema revelou-se muito consistente 
e indicou nível crescente de desembolsos. Em 2012, o conjunto dos fundos 
constitucionais desembolsou nas três regiões o montante de R$ 20,0 bilhões 
(em reais de 2010), multiplicando por dez o total aplicado em 1995. Ademais, 
o impacto potencial sobre a atividade econômica também tem se intensificado, 
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uma vez que não apenas os recursos se expandem em termos numéricos, como 
também aumentam em relação aos produtos internos brutos (PIBs) regionais. 
Os desembolsos passam de 0,6% do produto regional, em 1995, para 2,3%, 
em 2012, na região Nordeste; de 0,2% para 1,0%, na região Norte; e de 0,2% 
para 1,6%, na região Centro-Oeste.

Assim, devido à importância capital dos fundos constitucionais à PNDR, 
realizou-se uma avaliação qualitativa desse instrumento com base em entrevistas  
por meio de questionário, aplicada aos tomadores e operadores dos fundos, 
cujos principais resultados são apresentados neste capítulo. O projeto se intitula 
piloto por iniciar uma execução mais ambiciosa de avaliação qualitativa que será 
implementada no terceiro ano do ciclo de avaliação continuada dos instrumentos  
da PNDR mediante parceria técnica entre Ipea e Ministério da Integração  
Nacional (MI), assinada em 2013 por meio do Acordo de Cooperação Técnica 
no 19/2013 e do Termo de Cooperação para Descentralização de Créditos no 
31/2013 e que está apresentada de forma detalhada no capítulo 9 deste livro, 
intitulado Uma proposta de avaliação continuada dos instrumentos da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR).

2 OBJETO DE ESTUDO DA AVALIAÇÃO QUALITATIVA

Esta avaliação investigou os impactos da Política Nacional de Desenvolvimen-
to Regional (PNDR) sobre o processo de desenvolvimento socioeconômico e  
ambiental e sobre a geração de emprego e renda em dezoito municípios localizados  
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Entre as principais demandas 
da PNDR, lançada pelo MI e que completou, neste ano, dez anos de seu 
lançamento,1 para seu fortalecimento institucional e para o aprimoramento de 
seus impactos, destaca-se a execução de avaliações continuadas de seus objetivos  
e de seus instrumentos. Diante da amplitude de objetivos e de instrumentos 
utilizados pela PNDR, estas avaliações devem ser realizadas pela aplicação de 
diversas metodologias.

1. A PNDR pode ser dividida em duas fases. A PNDR I, que vigorou entre 2003 e 2011, e uma nova versão, que é 
chamada de PNDR II (2012 até o momento), que inclui melhorias fruto da experiência anterior. Esta PNDR II ainda está 
em processo de institucionalização via projeto de lei.
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FIGURA 1
Mapa dos municípios visitados

Elaboração dos autores.

3 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DAS PESQUISAS QUANTITATIVAS

Existe uma rica literatura publicada por diversas instituições acadêmicas, pelo 
Ipea e pelos bancos da Amazônia (Basa) e do Nordeste (BNB) sobre o principal 
instrumento financeiro da PNDR: os fundos constitucionais de financiamento. 
Na seção quatro do relatório “Proposta de avaliação continuada dos instrumentos 
da PNDR II”, apresentamos uma descrição extensa das principais conclusões 
oferecidas por esses estudos. De maneira a evidenciar o potencial explicativo das 
pesquisas qualitativas  vis-à-vis às pesquisas quantitativas, apontamos, a seguir, os 
principais pontos enfocados pelas análises quantitativas:

• a dinâmica ao longo do tempo do volume de crédito ofertado pelos fundos;

• comparações entre as características financeiras dos fundos constitucionais 
e outras fontes creditícias oferecidas por região;

• impacto dos fundos constitucionais sobre o nível de emprego, o salário 
médio, a produtividade do trabalho e da renda, a relação capital/trabalho, 
o nível de tecnologia das firmas credoras, e sobre o PIB e outros indica-
dores socioeconômicos dos municípios, microrregiões e mesorregiões;
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• destino setorial do crédito por nível de empregabilidade e por capacidade 
do setor em desenvolver economicamente a região;

• destinação dos empréstimos por tipologia econômica de municípios 
(mais ou menos desenvolvidos).

Esta lista apresenta a riqueza de enfoques abordados em etapa de esforço  quantitavo,  
mas também coloca a necessidade de se executarem pesquisas qualitativas comple-
mentares que possam abordar os complexos objetivos de natureza institucional, 
propostos pela PNDR e apresentados sucintamente na seção anterior, que não são 
atingidos pelas investigações quantitativas. 

Além do objetivo de complementar o conhecimento oferecido pelas pesquisas  
quantitativas sobre os fundos constitucionais de financiamento, esta investigação 
qualitativa também visa aprofundar o conhecimento de cidades-chave para o 
desenvolvimento econômico brasileiro e para a redução das desigualdades inter e 
intrarregionais, dada a capacidade dessas cidades para: reconfigurar os tradicionais 
eixos territoriais de desenvolvimento e transbordar o desenvolvimento para cidades 
estagnadas adjacentes; avaliar a percepção de atores relevantes para o desenvolvi-
mento das cidades estudadas e as tendências do desenvolvimento e das políticas 
regionais; avaliar a capacidade da PNDR em articular as políticas setoriais federais 
e as políticas estaduais e municipais de forma prática e perceptível pelos atores 
locais; investigar potenciais de desenvolvimento local ainda não explorados ou mal 
explorados pelas políticas públicas para sugerir o aperfeiçoamento destas; e analisar 
possíveis debilidades institucionais dos fundos constitucionais de financimento.

4 NATUREZA DA PESQUISA QUALITATIVA PILOTO 

No quadro mais geral em que se insere o projeto de avaliação de políticas regionais 
para o Ministério da Integração, ao lado das avaliações quantitativas, portanto, de 
medição de performance (eficiência, eficácia, etc.) considerou-se a necessidade de se 
proceder pari passu avaliações qualitativas com base em entrevistas a atores relevantes  
envolvidos no sistema nacional de aplicação e uso dos instrumentos da política re-
gional. As motivações mais frequentes para a necessidade de avaliações de políticas  
estão frequentemente ligadas à dimensão política própria do trabalho público:

• são políticas públicas que não produzem os resultados esperados ora por 
que são de alto custo ou são ineficientes; e 

• são políticas que apresentam falhas flagrantes de implementação.

O que se deseja, regra geral, com práticas das avaliações é rever e/ou resgatar  
a credibilidade ameaçada ou perdida da política pública. Os resultados do  
processo de avaliação podem indicar algumas mudanças e transformações possí-
veis, por exemplo: i) promessa de reorientação de seus objetivos e de sua rationale;  
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ii) recalibragem do mix de seus instrumentos; iii) reorganização de seus mecanismos 
de entrega de serviços/resultados (delivery); e iv) redistribuição de recursos entre 
os vários atores envolvidos em sua implementação.

A contribuição da análise qualitativa com base em entrevistas se coloca tam-
bém neste sentido relatado, mas vai mais adiante ao realizar a avaliação como uma 
contribuição ao debate informado sobre os interesses concorrentes existentes no 
interior da política pública: este método busca explicitamente incorporar variáveis, 
normas, valores, interesses e poder instalados no ambiente político e revelados 
pelos atores envolvidos. Dito de outro modo, as entrevistas são realizadas com o 
objetivo de registrar, processar e entender as vozes expressas dos atores diretamente 
interessados acerca de seus próprios interesses (Bovens, Hart e Kuipers, 2006). 

A avaliação qualitativa dos instrumentos da Política Nacional de Desen-
volvimento Regional (PNDR) inicia-se pela aplicação de questionários a atores 
relevantes para o alcance dos objetivos desta política e a atores estrategicamente 
relacionados ao importante instrumento financeiro que a PNDR busca coordenar e 
articular: os Fundos Constitucionais de Financiamento das regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, operados pelo Basa, BNB e Banco do Brasil, respectivamente: os 
gerentes das agências bancárias ofertantes do crédito; e as empresas e empreende-
dores demandantes do crédito, em municípios escolhidos nas três macrorregiões 
objeto da política regional.

É importante lembrar que a PNDR também articula outros instrumentos 
financeiros de relevo que poderão ser objeto de análises qualitativas no futuro, tais 
como os Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Nordeste (FDNE) 
e do Centro-Oeste (FDCO), operados, respectivamente, pela Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), pela Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene) e pela Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco); incentivos fiscais, principalmente de imposto de renda 
(IR) para pessoas jurídicas que decidam investir nas regiões Norte e Nordeste; e 
fundos fiscais de investimentos – Fundo de Investimento da Amazônia (Finam) e 
Fundo de Investimento do Nordeste (Finor) – criados a partir de isenções fiscais, 
operados pelo Basa e BNB.

O foco na análise dos fundos constitucionais de financiamento deve-se 
tanto à relevância destes para o desenvolvimento de regiões economicamente 
defasadas, devido ao significativo volume de recursos que estes aplicam, quanto 
à natureza da avaliação piloto, a qual busca tanto respostas práticas para subsidiar 
aperfeiçoamentos na política pública quanto conhecimento a ser utilizado em 
avaliações mais ambiciosas.
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5  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TOMADORES DE RECURSOS 
DOS FUNDOS

Esta seção cumpre o papel de apresentar resultados da pesquisa de percepção 
feita junto a empresários em municípios escolhidos nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste do país durante os meses de setembro de 2014 a junho de 2015. 
Insere-se numa avaliação mais ampla que conjuga a este documento as demais 
avaliações de percepções dos gerentes das agências locais dos bancos credenciados 
para operar os três fundos constitucionais de financiamento e as percepções de atores 
locais  consultados (secretários municipais de planejamento ou fazenda, gestores 
de organizações não governamentais, reitores ou pró-reitores universitários etc.).

5.1 A motivação para a tomada de recursos
Se não fosse a estrutura de financiamento [do FNE] a gente não iria tomar recursos 
para esse fim em bancos privados. Até porque as taxas seriam proibitivas para esse tipo 
de investimento de longo prazo de maturação. Não se consegue taxas de juros de mercado 
[adequadas] e não consegue pagar [o empréstimo] (comentário de empresário entre-
vistado em Barreiras-BA).

Custo e carência, as motivações mais relatadas. A maior parte dos entrevistados, 
seja na Amazônia, seja no Nordeste ou no Centro-Oeste, afirma que os recursos dos 
fundos constitucionais de financiamento (FCFs) de desenvolvimento regional se 
apresentaram como aqueles com custos mais baixos do mercado e com as melhores 
condições de pagamento. As taxas de juros são as menores do mercado e até mesmo  
menores que as de linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Além disso, o prazo de carência, em geral de seis 
meses, permite que o tomador somente passe a iniciar a liquidação da dívida depois 
de certo tempo em que o investimento foi realizado.

Fonte de recursos sem substitutos à altura. Na hipótese de não terem disponíveis 
os recursos dos fundos constitucionais, alguns entrevistados afirmaram que seria 
mais difícil levar adiante sua proposta de investimento. Alguns, com dificuldade, 
tomariam recursos em bancos alternativos em condições não tão vantajosas; outros 
tomadores simplesmente desistiriam de levar adiante qualquer proposta de investi-
mento e muito possivelmente recorreriam, ainda que de modo limitado, apenas a 
recursos próprios. É válido afirmar que os entrevistados citaram que a alternativa 
imediata percebida por eles para o cenário de impossibilidade de captar o recurso 
dos FCF seria recorrer ao BNDES (o cartão BNDES foi a fonte mais citada).

Quanto à questão de avaliação geral dos recursos dos FCFs serem vistos como 
os melhores do mercado, não houve diferenciação regional sobre o fenômeno.  
Nas três macrorregiões (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) os tomadores conver-
giram para um mesmo nível de percepção das condições do financiamento como 
as mais vantajosas. 
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Foi possível compreender, com base nas respostas dos entrevistados, a relevância 
dos recursos dos fundos constitucionais para a viabilização dos seus negócios em 
face de um cenário mais amplo da economia brasileira em que predominam o 
estabelecimento de patamares elevados de juros por parte dos bancos privados 
e também sua aversão (dos bancos) a financiamentos de médio e longo prazos.

Burocracia também é custo. Se as condições relacionadas ao custo do empréstimo 
são as mais favoráveis do mercado bancário, contudo os trâmites burocráticos são 
sempre mencionados negativamente. Há muita burocracia e rigidez de normas a 
serem acatadas, o que leva a uma demora considerável para a aprovação do projeto.  
Esta posição foi relatada por empresários nas três macrorregiões pesquisadas.  
O diferencial que se verificou esteve no fato de que, nos bancos regionais de desen-
volvimento como o BNB e o Basa, a demora e o rigor burocrático são mais intensos 
na primeira operação do cliente com o banco e, posteriormente, em outras operações, 
o tempo gasto para realização da operação bancária e a burocracia ficam menores.  
O mesmo não ocorre, segundo as citações de vários entrevistados, no relacionamento 
com o Banco do Brasil, em que toda operação se dá como se o tomador estivesse 
começando o relacionamento com o banco sempre pela primeira vez.

Com relação ao reconhecimento e à proximidade do tomador com este tipo 
de fonte de financiamento, nota-se que, na região Nordeste, parte mais frequente 
dos tomadores relatou já ter tido várias operações com o banco regional (BNB), 
demonstrando que o relacionamento é antigo e frequente. Nas regiões Norte e 
Centro-Oeste, entretanto, um maior número de tomadores relatou que era a pri-
meira vez que utilizava tais recursos. 

Para um pequeno número de empreendimentos entrevistados para esta pesquisa, 
os quais se localizam majoritariamente (como escolha planejada da pesquisa) em 
cidades do interior dos estados investigados, o capital da empresa, regra geral, é local 
e regional ou, no máximo, nacional. Acrescente-se que as empresas entrevistadas são, 
em sua maior parte, de pequeno porte, uma vez que uma fração ínfima considerou 
ter tamanho médio em relação à situação do mercado local onde está inserida.

Mercado local é foco de atuação. O mercado predominante para atuação do 
negócio entrevistado é local/regional. Poucas unidades disseram ter raio nacional 
para atuação. Se o mercado consumidor final dos entrevistados é local, entretanto, 
seu mercado para insumos e equipamentos é majoritariamente extrarregional.  
A capital do estado onde o entrevistado reside é onde se localizam os fornece-
dores mais frequentes de seus insumos; logo em seguida, são as importações 
nacionais, provindo, via de regra, do estado de São Paulo. Quanto maior a  
empresa, maior a chance de a compra de equipamento ser feita fora do país.  
Empresas de porte maior (média e grande) assinalaram que algumas de suas compras 
de maquinários vêm de outros países, como China e Espanha.
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A atividade exportadora é quase inexistente entre o grupo de empreende-
dores entrevistados. Uma distinção relevante tem que ser apontada. Na quase 
totalidade dos casos entrevistados, a empresa não visa ao mercado externo. 
Mas há o caso da produção de grãos (soja e algodão) nos cerrados baianos, 
em Barreiras, em que o grande produtor, que não visa diretamente à atividade 
exportadora, mas sabe que sua produção será exportada por trading companies 
para quem ele vendeu sua produção original. Portanto, há aqui uma conexão 
produtiva com o exterior, mas que não é feita pelo próprio produtor. 

Investimento novo ou expansão de produção. Quanto ao objetivo precípuo 
do financiamento – se para investimento em planta nova ou para ampliação da 
produção existente –, as respostas se dividiram entre as duas posições. Vários 
empreendedores afirmaram que sua relação com os FCFs começou, primeiro, 
com o uso de recursos para capital de giro e compra de equipamentos. Somente 
depois com o fortalecimento desta relação bancária é que passaram a recorrer a 
montantes adicionais de recursos para seus projetos de investimento em novas 
unidades. De todo modo, é importante mencionar que o comportamento ob-
servado para empresas nos últimos seis anos – conforme citado por várias delas 
– foi o de expansão da produção com o intuito de acompanhar a expansão do 
seu mercado potencial e a renda dos consumidores neste ciclo de expansão da 
economia nacional (pelo menos até 2014).

Identificando um perfil de empresa representativa. A empresa represen-
tativa – isto é, com atributos citados de forma mais recorrente – pesquisada 
caracterizou-se por: i) ser de pequeno porte; ii) estar voltada para o mercado 
regional; iii) captar empréstimos do FCF pela primeira vez (e/ou, no máximo, 
uma segunda vez); e iv) o empréstimo tem sido mais aplicado em quantidade 
maior no objetivo de ampliação da planta atual que na introdução de nova 
unidade de produção.

Esta empresa representativa, por ser de pequeno porte e de capital local, 
tem sempre se deparado com um quadro de fragilidade para a obtenção de 
crédito para suas atividades. A opção representada pelos recursos dos FCFs nas 
três regiões tem se tornado a única alternativa razoável para se levar adiante 
projetos de expansão ou de investimento novo. Dito de outro modo, os FCFs 
têm se transformado, por excelência, na fonte de recursos financeiros para o 
sistema empresarial do interior do país. O sistema financeiro privado foi citado 
como alternativa de elevado risco e alto custo, sempre pensado como última 
alternativa a ser perseguida. 
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5.2 Decisão locacional

Onde se vive, se trabalha. A decisão de instalar o empreendimento está, conforme 
os relatos, fortemente relacionada com a trajetória familiar do empresário. Em 
regra geral, não há um cálculo preciso do custo/benefício de instalação do projeto. 
O empresário já mora na cidade com sua família há algumas décadas e pretende 
continuar nela. Para um número expressivo de entrevistados, o seu negócio é 
mera extensão da sua trajetória familiar. Seus antecessores vivem há muito tempo 
naquela localidade. Os negócios familiares estão enraizados, daí que uma expansão 
de negócios – inclusive com diversificação de atividades – na mesma cidade tem 
sido vista como natural para este pequeno produtor. 

Onde se vive, se inventam negócios. O sistema de fundos constitucionais, 
por alguns casos observados, tem tido a oportunidade de permitir e financiar 
a diversificação produtiva em vários lugares. Alguns exemplos de diversificação 
produtiva na trajetória familiar: 

• em Juazeiro do Norte-CE, um dos entrevistados, dono de clínica mé-
dica, filho de produtores rurais da região, formou-se médico e ampliou 
os negócios da família para o ramo de serviços de saúde;

• ainda em Juazeiro do Norte-CE, uma dona de casa, por incentivo do 
marido comerciante, resolveu abrir uma lanchonete de produtos de 
base energética (frutos da Amazônia, amêndoas etc.) e, hoje, já tem 
três unidades na região;

• em Tefé-AM, um revendedor de produtos farmacêuticos viu a oportuni-
dade de se tornar dono de sua própria farmácia e contou com o Banco 
da Amazônia para reforçar seu capital de giro (compra de insumos);

• casal de funcionários públicos aposentados de Recife que decidiu abrir 
um negócio de material de construção na região de Porto de Galinhas, 
município de Ipojuca-PE. Depois de aberto, o negócio contou com o 
Banco do Nordeste para fornecer capital de giro.

Alguns outros casos expressivos são dignos de nota. Referem-se a entre-
vistados que não nasceram na região em que moram atualmente; migraram 
em algum momento dos últimos vinte anos e trouxeram consigo capital 
acumulado para aproveitar novas oportunidades. Os recursos dos fundos 
constitucionais tiveram papel relevante como suporte para suas decisões de 
diversificação de negócios:

• casal de produtores rurais no interior de São Paulo, em busca de vida 
nova no Nordeste ensolarado, tornou-se dono de pousada em Porto de 
Galinhas-PE;
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• produtor rural do Paraná que migrou em busca de mercado em expansão  
de grãos no oeste da Bahia iniciou negócio de transporte de grãos em 
Barreiras-BA e, posteriormente, por causa da elevação da renda e da 
população da cidade (e da região no entorno), passou para atividades de 
entretenimento (boate e boliche).

O maior número de empresas pesquisadas é de pequeno porte e com atu-
ação voltada para o atendimento do mercado regional. Não há diferenciação de 
produto (que seja marcante) da empresa pesquisada com relação aos concorrentes 
no mercado local.

A quantidade de mão de obra demandada pelos empreendimentos entrevis-
tados é pequena, mas cresceu nos últimos anos. Houve aumento da demanda por 
trabalhadores no ciclo ascendente da economia brasileira (entre 2008-2012) e a 
decisão pela captação de recursos públicos foi sensível a este momento de maior 
demanda por trabalhadores. Geralmente, a expansão do negócio propiciada pelo 
financiamento leva à contratação de novos trabalhadores. 

A expansão das operações de crédito junto aos FCFs, tomadas pelos empresários  
entrevistados, coincidiu com o período de crescimento vigoroso da economia 
brasileira (2006-2012) quando a trajetória de evolução da renda disponível teria 
sido expressiva e sinalizou para oportunidades de mercado a serem usufruídas 
pelo sistema empresarial. Neste cenário otimista, as próprias operações de crédito  
realizadas embutiam amplas possibilidades de expansão da empregabilidade.  
É verdade, contudo, que durante o período de realização das entrevistas – outubro 
de 2014 e junho de 2015 –, o cenário econômico se apresentava mais retraído, 
conforme relataram entrevistados de todas as três grandes regiões objeto dos fundos 
constitucionais. Neste momento, os empresários já passaram a se mostrar mais 
cautelosos quanto ao horizonte de realização de novos investimentos e ainda mais 
quanto a assumir novas contratações de trabalhadores. 

5.3 Entraves ao desenvolvimento dos negócios

Impostos, mão de obra e infraestrutura: os principais culpados. São três os entraves mais 
citados como responsáveis pelas maiores dificuldades enfrentadas pelos empresários 
para a realização de seus negócios cotidianos: a elevada carga tributária, a carência 
de mão de obra de boa qualidade e a deficiência na infraestrutura de transporte. 

Algumas distinções regionais acerca dos entraves são perceptíveis. Na região 
Norte do país, em função das grandes distâncias percorridas, a infraestrutura de 
transporte é citada mais vezes como empecilho ao desenvolvimento dos negócios, 
seguida pela baixa formação da mão de obra local. Na região Nordeste, a carga 
tributária foi citada mais vezes como entrave juntamente com o problema da mão 
de obra local. No Centro-Oeste, pesam a deficiência na infraestrutura para trans-
porte de grãos e a carência de profissionais de boa formação.
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A menção à deficiência das comunicações (acesso à internet e telefonia móvel) 
foi também bastante frequente por empresários nas três macrorregiões. Problemas 
de acesso à internet, por exemplo, têm dificultado processos de busca e avaliação 
de preços praticados por possíveis fornecedores, impede o conhecimento mais 
constante e eficiente das novidades do mercado em que a empresa opera, assim 
como tem dificultado a própria relação da empresa com seu consumidor.

Sem mudanças à vista. Os entrevistados foram quase unânimes em apontar 
que as dificuldades por eles enfrentadas acerca de altos impostos, carência de mão 
de obra e deficiência na infraestrutura não terão solução em horizonte próximo. 
Seus comentários são pessimistas acerca da atuação governamental (nos três níveis 
de governo) para criar soluções realistas para os problemas existentes. 

Entretanto, é preciso ressaltar que a grande maioria dos entrevistados não 
mencionou ter procurado, diretamente ou por meio de associações patronais, 
levar suas atribulações ao nível de governo competente. A relação do empresário 
entrevistado com o governo é sempre distante ou pouco reconhecida. Quando 
provocados a lembrar se teria havido investimento do governo federal ou estadual 
em novos câmpus universitários ou escolas técnicas no seu município, por exemplo, 
somente aí é que eles faziam alguma menção à chegada de tal equipamento no 
município. Ademais, o que surpreende é a relação do empresário entrevistado com 
o nível local de governo ser, em geral, de pouca interação, distante e desconfiada. 

Quando perguntados sobre o que espera que o governo (nas três esferas: 
municipal, estadual e federal) faça para reduzir as dificuldades apontadas, eles  
citaram, por mais vezes, a redução da carga tributária e, adicionalmente, a melhoria 
da infraestrutura de transportes. Reconhecem, portanto, que do ponto de vista 
interno (de custos) da firma, a carga tributária é um excessivo peso sobre seu negócio  
e que, do lado de fora do negócio, a deficiência de transportes – seja para levar 
sua produção ao mercado consumidor, seja para trazer suas compras de insumos 
e equipamentos para a localidade onde estão instalados – generalizada no país é 
elemento de retardo em seu faturamento. 

5.4 Mercado e fornecedores

Empreendimento de pequeno e médio porte, mercado local. Os empreendimentos 
visitados têm como mercado a sua própria região e os municípios do entorno. 
Como visto anteriormente neste texto, sendo empresas de pequeno porte, elas visam 
ao mercado interno local e regional. Apenas algumas de maior porte atendem ao 
mercado nacional e mesmo externo. As evidências apontam para a importância 
dos recursos dos fundos constitucionais como elementos primordiais de funding 
para o investimento e capital de giro no sistema produtivo localizado no interior 
das regiões pesquisadas. Empresas familiares lastreadas apenas em poupança prévia 
tornam-se o alvo principal da oferta de recursos dos FCFs. Seus projetos de compra  
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de máquinas e equipamentos ou de ampliação física do negócio estão tendo 
viabilidade com recursos de menor custo em relação a opções alternativas no 
mercado bancário brasileiro. 

Ademais, os empresários reconhecem que, a despeito das dificuldades iniciais 
para aprovação do primeiro projeto de financiamento, voltarão a recorrer a esta 
fonte de crédito para a viabilização de novos negócios ou ampliação dos existentes. 

Importadores de insumos e equipamentos. Empreendedores afirmam que 
a origem de insumos e equipamentos comprados está fora da região onde se  
localizam. Em geral, procedem de São Paulo – fonte mais citada – ou, no caso de 
alguns maquinários para indústria, do Rio Grande do Sul. Na agricultura, o grande 
produtor compra insumos e equipamentos na própria região onde está localizado 
o representante de multinacional instalada no Brasil. Neste caso, ele reconhece que 
sua compra é de produto importado.

Visto no conjunto, o tecido produtivo localizado no interior do país está 
conectado, dentro de suas possibilidades e restrições, a cadeias produtivas nacionais 
e, mesmo, internacionais. Sua conexão, percebida indiretamente pelas entrevistas, 
está mais no seu papel de comprador de insumos e equipamentos que de vendedor. 
Uma extrapolação livre deste raciocínio apontaria para a constatação de alguns 
estudos que mostram que vazamentos de renda inter-regionais ainda se mantêm 
muito fortes sem que as orientações de políticas regionais tenham sido capazes de 
modificá-los substantivamente. 

A avaliação do cenário econômico que cada um enfrenta para seu próprio 
negócio, feita pelos entrevistados, foi, de modo geral, muito promissora. Entrevistas 
realizadas entre outubro de 2014 e junho de 2015, em cenário adverso em meio ao 
calor da disputa eleitoral e ao início de um forte ajuste fiscal e macroeconômico, 
ainda se mostraram positivas. Os empresários reconheceram, de alguma maneira, 
que havia uma desaceleração em curso, mas a viram como passageira e notaram 
que o forte potencial do mercado local e nacional poderia reverter este quadro.

Quanto a sua posição no mercado em que atua a empresa representativa de 
pequeno e médio porte tomadora de recursos dos fundos constitucionais, entre-
vistada em cidades de pequeno e médio tamanho econômico e de população, 
está inserida na divisão regional de trabalho consolidada no país em que o tecido  
produtivo das regiões de menor desenvolvimento atua como comprador de insumos 
e equipamentos do sistema produtivo mais denso (em termos de intensidade de 
capital e tecnologia) localizado em regiões mais desenvolvidas, principalmente no 
estado São Paulo, mas não somente. O mercado para suas vendas e/ou produção é 
predominante local (municipal ou microrregional) e, quando muito, se estende para 
o nível macrorregional imediato, mas dificilmente para o grande mercado nacional. 
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Sendo verdadeiro afirmar que a dimensão do mercado para a produção está 
muito relacionada ao porte da empresa. As poucas grandes empresas entrevistadas 
para esta pesquisa, contudo, visavam não apenas ao mercado regional onde está 
instalada, mas também ao mercado nacional. 

6  ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO A GERENTES DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

A pergunta principal da seção e que compõe o objetivo geral é avaliar a percep-
ção dos bancos (entrevistando o gerente responsável pela agência) em relação ao 
processo de concessão de empréstimos dos recursos dos fundos constitucionais. 
Ademais, pretende-se identificar possíveis ações para aperfeiçoar esse processo. 
O questionário foi dividido em cinco partes que têm relação com os objetivos 
específicos da pesquisa analisados a seguir. Tendo em vista que cada banco (Basa, 
BNB e BB) atua, respectivamente, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
justifica-se uma análise das entrevistas com os gerentes das agências bancárias 
separadamente por cada uma das macrorregiões. Vale ressaltar que todas as infor-
mações descritas a seguir foram tiradas das entrevistas realizadas com os gerentes 
das agências bancárias. Nesse sentido, algumas informações podem não ser tão 
precisas se comparadas com a base de dados dos referidos fundos. No entanto, o 
objetivo da pesquisa é cumprido ao buscar captar as percepções dos gerentes em 
relação aos financiamentos dos fundos.

6.1 Características dos financiamentos

O primeiro objetivo é analisar as percepções dos gerentes das agências bancárias 
em relação a algumas características dos financiamentos dos FCFs. Pretende-se 
identificar os principais motivos para a captação de recursos, o mercado de atuação  
das empresas e se os recursos serão utilizados para ampliar este mercado, bem 
como verificar se as empresas são tomadoras recorrentes de empréstimo e se estão 
inseridas em um setor que usualmente utiliza os fundos. 

6.1.1 Região Norte

Os entrevistados apontaram que na região Norte os maiores tomadores de recursos 
nas agências são as micro e pequenas empresas, como foi ressaltado em Porto Velho, 
Altamira, Tefé e Belém. 

O setor de atividade predominante varia conforme o perfil da agência e da 
economia local. Em Belém, o gerente destacou as pessoas jurídicas do segmento 
“branco” (clínicas e hospitais) como maiores demandantes. Porto Velho e Boa 
Vista citaram o aumento da demanda dos comerciantes para abertura de novos 
shopping centers. Em Boa Vista, existe uma instabilidade na demanda. No momento 
da entrevista, a principal atividade era a soja, porém o setor de comércio, serviços 
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e agropecuária se revezavam no posto de maior demandante. Em Tefé (AM),  
a concessão tem sido maior para os comerciantes locais, principalmente no ramo de 
materiais de construção, mas houve oferta de crédito para abatedouro e frigorífico 
de carnes. Em Altamira (PA), 60% dos recursos vão para atividade rural, sendo 
que destes, 70% vão para atividade pecuária. 

Nas cidades interioranas e em Boa Vista, há uma predominância de emprés-
timos para capital de giro, pelas dificuldades de deslocamento ainda existentes na 
região Norte. Em Altamira, a maior parte dos empréstimos é utilizada para capital 
de giro (80%) de empresas locais. O empreendimento de Belo Monte em si não 
toma recursos do FNO, no entanto os empréstimos aumentaram em 50% após 
o início das obras. A maioria dos tomadores já é de clientes tradicionais do banco 
e o aumento do montante de negócios deve-se: i) ao aumento da demanda pelos 
seus produtos, requerendo uma maior formação de estoques; ii) à incorporação 
de outras atividades aos negócios tradicionais, como o setor de hotelaria, que 
apresentou um aumento substancial nos projetos de implantação; iii) à chegada 
de novos empreendimentos no setor de serviços, como as faculdades particulares.

Em Tefé, a maioria das empresas demanda, sobretudo, capital de giro, atra-
ídas pelo elevado período de carência para o pagamento dos empréstimos e pelos 
juros mais baixos oferecidos, em comparação às três agências existentes na cidade, 
Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. O gerente informou que 
apenas uma empresa havia captado recursos para investimento, porém isso é  
explicado por aquela ser uma agência recente, inaugurada em junho de 2014 e 
ainda ter poucas operações contratadas. 

As capitais, à exceção de Boa Vista, têm uma pocentagem menor de operações 
de capital de giro. A gerente da agência em Porto Velho destacou que a maioria dos 
recursos se destina à implantação/expansão causada, principalmente, pela abertura 
do shopping center da cidade. Em Belém e Rio Branco, há uma demanda similar 
entre implantação/expansão e capital de giro nas operações de crédito. Ademais, 
todas as agências concordaram que as empresas são captadoras recorrentes dos 
fundos após a primeira operação, destacando a agência de Boa Vista onde essa 
tendência foi mais vista nos últimos três anos, quando o volume de operações 
aumentou no estado. 

6.1.2 Região Nordeste

No Nordeste, segundo as entrevistas com os gerentes dos bancos, destacam-se as 
operações de implantação e giro, apesar de uma maior interligação econômica e 
do maior número de setores produtivos que na região Norte. A lógica é o tomador 
recorrer ao crédito de implantação/modernização e depois ao capital de giro, que 
torna a empresa recorrente ao banco. O gerente de Juazeiro do Norte (CE) afirmou 
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que em 2014 foram emprestados R$ 38 milhões, geralmente para implantação e 
modernização de novas plantas (30%) para micro e pequenas empresas no primeiro 
momento, e depois para capital de giro.

Lá, há uma economia interligada com outros dois municípios, Crato e 
Barbalha, formando uma área conurbada conhecida comumente como Crajubá.  
Há empréstimos no setor de calçados. Algumas empresas grandes como Havaianas 
e Azaléia possuem fábricas na região. A oferta de crédito nesta região tem finan-
ciado diversas faculdades particulares, especialmente a de Medicina. O aumento 
de faculdades e de câmpus universitários tem atuado como fator de atração de 
outros empreendimentos, como restaurantes, cinemas e pelo boom da construção 
civil na região. O gerente destacou que os financiamentos também se destinam 
ao comércio e ao atendimento da demanda exercida pelo turismo religioso das 
procissões em nome do Padre Cícero. 

Em Arapiraca (AL), os grandes empreendimentos são mais atendidos em  
volume de recursos, porém em número de operações a agricultura familiar (pecuária) 
é a principal. Em seguida, as micro e pequenas empresas urbanas, que tomam, em 
média, 50% para capital de giro. Os principais clientes estão no setor atacadista, 
cujo mercado atende Alagoas e Sergipe. 

Na tomada de empréstimo, a principal finalidade são investimentos (moder-
nização/implantação) das empresas atacadistas. Segundo o gerente, as empresas 
geralmente recorrem novamente ao banco, pois o processo simplifica após a primeira 
operação. No entanto, existe uma grande dificuldade em relação à concessão de 
alvarás pelo ente municipal e o limite de alçada das agências ainda é restrito. 

Em Crateús (CE), os empréstimos são destinados mais para mini e pequenos 
produtores rurais, especialmente para os “pronafianos” nas atividades de agrope-
cuária, caprinocultura, ovinocultura e plantação de milho e feijão, que utilizam 
o crédito para modernização e expansão. Na cidade, os tomadores são, em sua 
maioria, comerciantes que necessitam expandir ou se modernizar. Na área rural, 
a demanda se concentra no custeio agrícola e pecuário, onde o investimento é 
principalmente para perfuração de poços.

Em Parnamirim (RN), a maior parcela de concessões na área empresarial é 
para comércio (distribuidoras atacadistas) e serviços (transportadoras), com uma 
pequena parcela para agroindústrias, enquanto no interior é forte a participação da 
agricultura familiar. Na região, as pequenas e médias empresas demandam muito 
capital de giro, que equivale a uns 30% do empréstimo tomado. Uma estratégia 
importante citada na entrevista para captação de novos negócios e atendimento 
de outro público é a mistura do capital de giro do FNE com a carteira comercial, 
de acordo com o porte da empresa. 
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Em Barreiras-BA, o gerente do BNB ressaltou a abrangência de atendi-
mento da agência em catorze municípios, nos quais os principais clientes são os 
de pequeno porte no setor rural e os grandes e médios voltados ao agronegócio. 
Os pequenos atuam na pecuária de corte, inclusive os “pronafianos”, embora  
tenham plantações de milho e soja, mas para alimentar o rebanho. Os recursos são 
destinados principalmente para modernização e custeio, sendo que 70% vão para 
o agronegócio, que faz operações de custeio regulares. Em termos de volume de 
empréstimos, contudo, o grande produtor rural do negócio da soja (commodity) 
tende a demandar maiores valores. Um dos empresários entrevistados afirmou  
ter solicitado captação de R$ 60 milhões para o plantio de soja em suas quatro (4) 
propriedades de cerca de 10 mil hectares cada uma.

6.1.3 Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, os recursos são tomados principalmente para expansão e  
modernização, destacando que o capital de giro é residual às outras linhas, não 
sendo regular ao longo do ano. A agência em Brasília destacou que o maior  
demandante é o setor de serviços, seguido pelo turismo, este motivado pela Copa 
do Mundo ocorrida no Brasil. Ele percebe que os tomadores, na maioria são  
empresas de pequeno porte que atuam no mercado local, tomando empréstimos 
em razão de expansão/modernização ou capital de giro. Para ele, a maior parte 
das empresas que tomam a linha de crédito já é formalizada e usualmente recorre 
novamente ao fundo. 

Em Bonito (MS), os créditos são concedidos majoritariamente à expansão e 
à modernização do setor de turismo e comércio na área urbana e, em menor esca-
la, à pecuária, na área rural. Foi apontado que os médios e pequenos são os mais 
atendidos, incluindo os contemplados pelo Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf ). Quem capta uma vez geralmente volta a fazê-lo. 
As rotinas burocráticas no BB são similares e se repetem nos vários pleitos: mesmo 
que seja para a segunda ou terceira operação, diferentemente da percepção encon-
trada no Nordeste e Norte. O gerente afirmou que tais medidas são necessárias 
pela fragilidade das peças contábeis apresentadas na região.

Rio Verde (GO) e Sinop (MT) apresentam perfis similares para captação de 
empréstimos, pois atendem o pequeno e médio, principalmente para expansão na 
agropecuária, como o financiamento na aquisição de bens importados (Rio Verde) 
e a construção e armazéns (Sinop). O gerente de Rio Verde também cita que os 
clientes são captadores recorrentes, porém o capital de giro é residual, ou seja, o FCO 
é destinado para implantação, modernização e expansão, e quando sobram recursos, 
o giro é liberado, geralmente nos últimos meses do ano, o que gera uma enorme 
demanda dos recursos do fundo. Em Sinop, o mesmo ponto foi exposto, de que 
a demanda é grande, mas a oferta é pequena, principalmente para capital de giro. 
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6.2 Financiamento do desenvolvimento regional

O segundo objetivo é perceber a aderência das diretrizes do banco ao financiamento 
do desenvolvimento regional, como o plano operacional do banco está interligado 
à política regional, quais as diretrizes para o desenvolvimento regional, a percepção 
dos bancos em relação à aderência dos financiamentos do FCFs à PNDR, ade-
quação e distribuição das agências bancárias para a concessão de financiamentos 
em municípios mais necessitados, e estratégias e dificuldades para a expansão de 
municípios beneficiados. 

6.2.1 Região Norte

Na região Norte, a percepção foi de que a aderência dos financiamentos à PNDR é 
vista pelas agências através do Plano de Aplicação do banco, formulado todo ano para 
cada estado e tentando acoplar objetivos de políticas federais, como foi esclarecido 
em Belém e Altamira no Pará, Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). A maioria 
entende que o número de agências é suficiente para atendimento das localidades 
onde atuam e o verdadeiro problema para concessão do crédito é macroestrutural. 

Em Belém, foi ressaltado a participação em colegiados estaduais e tenta-
tivas de alinhar os financiamentos às políticas estaduais. Da mesma forma em 
Tefé, onde a gerência conhecia as diretrizes do banco e seus planos de negócios, 
mas não enxergava qualquer influência do governo federal sobre a formulação 
daqueles documentos. 

Em Boa Vista, a visão foi a de que a PNDR não se mostra tão aproximada 
aos setores financiados justamente pelas dificuldades institucionais do estado.  
Os financiamentos são instáveis porque os setores são instáveis. Segundo o gerente, 
para o estado, é necessário primeiro pensar como perenizar atividades econômicas 
mais sólidas, para poder se montar uma estratégia. Ele destacou a necessidade de 
uma política de maior envergadura para a criação e fortalecimento de arranjos 
produtivos locais (APLs) que organize a produção dentro do território. Atualmente, 
os direcionamentos do crédito são feitos por setores preexistentes e não é possível 
verificar num curto espaço de tempo a mudança no plano operacional do banco 
que promova uma reorientação no sentido de atender a objetivos propugnados 
pela PNDR (relacionados, por exemplo, com áreas estagnadas, ou de baixa renda 
e alto crescimento). 

Em relação ao número de agências, todas as cidades visitadas destacam o 
FNO itinerante como importante ferramenta para concessão de crédito na região.  
O gerente de Belém destaca que há um processo de aumento do número de agências 
na região, embora nos municípios em que ainda não há agências, o FNO itinerante 
seja vital para captação de negócios. Em Altamira e Porto Velho, os entrevista-
dos destacaram também a relevância do FNO itinerante, porém ressaltaram a  
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necessidade do acompanhamento e assistência técnica rural nas visitas, como a 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac). 

Em Porto Velho, existe uma peculiaridade. As duas agências da cidade aten-
dem treze dos 52 municípios do estado de Rondônia, e é vital o apoio dos órgãos 
de assistência técnica rural, sobretudo pelo próprio perfil do estado. A gerente 
ressaltou que um dos grandes entraves na região é o alto número de assaltos e a 
ausência dos documentos de legalização da propriedade. Assim como Porto Velho, 
Altamira necessita de apoio de órgãos de assistência técnica agrícola, como a reali-
zada pela Ceplac, pois é grande produtora de cacau. Ali, a agência consegue suprir 
a demanda por empréstimos, inclusive sobrando recursos nos últimos anos, em 
função de alguns problemas estruturais da região como: i) as enormes distâncias 
para o atendimento bancário; ii) a regularização fundiária; e iii) a exigência de 
peças contábeis e documentais para a concessão dos empréstimos. 

Em Tefé-AM, a demanda por uma agência bancária do Banco da Amazônia 
no município era antiga. Havia somente uma agência em Coari para atender a 
região do Alto Solimões. O FNO itinerante ajudava, porém a grande reclamação 
era que a continuidade do negócio era difícil, pois as visitas são esparsas pela difi-
culdade de deslocamento e pelas distâncias, o que dificulta o andamento do pleito. 
Devido a este problema, muitos comerciantes recorriam a outras fontes. Com a 
agência em Tefé, o problema foi minorado, no entanto ainda são necessárias mais 
agências, principalmente em Tabatinga, como destacou o gerente. Atualmente, 
a agência de Tefé abrange quinze municípios, sendo que historicamente sua área 
de atuação é de dez. Com a possibilidade de instalação de uma agência em Taba-
tinga na fronteira com a Colômbia e o Peru, a tarefa de atendimento do crédito 
bancário seria compartilhada na proporção histórico-geográfica da região. Outro 
problema na agência local de Tefé é a alta rotatividade de funcionários, motivado 
por problemas bastante conhecidos na região amazônica: grande distância e baixa 
acessibilidade, escasso provimento de serviços públicos e funcionários de outras 
localidades, fazendo com que a agência trabalhe com um quadro de funcionários 
menor que sua capacidade – seis onde caberiam nove. 

Em Boa Vista e Rio Branco, ambas capitais de seus estados, a cobertura das 
agências bancárias está mais bem estruturada e dá até para atender a demanda por 
crédito em regiões circunvizinhas, com o FNO itinerante também se mostrando 
uma ferramenta eficiente. Entrevistados destacaram que, nas caravanas do FNO 
itinerante, esta ação tem sido acompanhada pela assessoria do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros parceiros, sendo a 
câmara de vereadores um ponto de interlocução nos municípios. Além disso, o 
FNO itinerante é percebido como suficiente, pois os empréstimos nos municípios 
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visitados são de baixo valor, já que as atividades econômicas destes são incipientes 
ou rudimentares. Para o gerente de Rio Branco, o maior problema para concessão 
dos empréstimos é a emissão de licenças, no geral, e a apresentação de garantias 
para os municípios mais pobres. 

6.2.2 Região Nordeste

No Nordeste, assim como no Norte, as diretrizes do banco (Banco do Nordeste)  
são, geralmente, compreendidas como sendo definidas pela PNDR.  
Em Juazeiro do Norte (CE), o gerente informou que financiamentos seguem as 
diretrizes do banco estipuladas no plano operacional anual, e este, sim, está vinculado 
à PNDR. Ele percebe que o Crediamigo e o Agroamigo, linhas de microcrédito 
do banco, estão mais fortemente atrelados a uma política federal. Os gerentes das 
agências de Barreiras (BA), Parnamirim (RN) e Arapiraca (AL) reafirmaram esta 
posição, adicionando que as agências informam dados sobre setores atendidos para 
definição anual das diretrizes. Em Arapiraca, o gerente destacou o plano operacional 
do banco como norteador para captação de negócios, não conhecendo, portanto, 
as orientações da PNDR emitidas pelo governo federal. 

Em todas as entrevistas, foi reconhecido o processo de expansão do número 
de agências do BNB na região nos últimos 5 anos e foram, até mesmo, sugeridas 
algumas melhorias para o êxito deste processo. O gerente de Juazeiro do Norte 
comentou a existência de uma meta do planejamento operacional para que todo 
município com mais de 50 mil habitantes tenha sua própria agência. Ele explicou 
que também há uma política no banco de visitas periódicas a municípios onde não 
existem agências bancárias, existindo metas diferentes para municípios mais pobres, 
enquadrados na tipologia de baixa renda da PNDR. Em Arapiraca, o gerente ressalta 
alguns problemas neste processo, como a não contratação de mais funcionários, 
sentindo dificuldade em formar o corpo técnico pari passu ao aumento das agências. 

O gerente de Crateús ressalta que poderia se pensar em ampliar as agências 
para cidades com pelo menos 30 mil habitantes, pois mesmo no atual modelo 
existem agências que atendem catorze municípios. Por outro lado, o gerente de 
Parnamirim acredita que, em geral, as agências dão conta da demanda, por causa 
das parcerias. Nota-se que este município está mais próximo da capital e, por isso, 
tem mais facilidade em firmar parcerias. Em Barreiras (BA), o gerente sugere que 
as agências sigam a vocação do local ou agências segmentadas, para atender a um 
público específico. 

As sugestões apontadas para o problema de insuficiência de agências pas-
sam pelo reforço do FNE itinerante e da ação dos agentes de desenvolvimento.  
O primeiro refere-se a um programa de visitas periódicas de várias áreas de uma dada 
agência a um município sem agência; a segunda sugestão, por sua vez, aponta para o  
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fortalecimento da ação de funcionários responsáveis por fazer a articulação institucional 
e captar novos clientes nestes municípios. Todas as agências destacam a importância 
de parceiros institucionais, governamentais ou não, nestas iniciativas. 

O gerente de Crateús cita a importância de uma agência itinerante em um 
local fixo, que geralmente é na sede de algum órgão parceiro, como a Emater.  
O mesmo ocorre em Parnamirim, onde as reuniões ocorrem principalmente na 
câmara dos vereadores. 

O representante da agência de Arapiraca mencionou que, no município, o 
banco entra como parceiro em iniciativas, principalmente da prefeitura, para incen-
tivo a setores produtivos, como foi o caso da movelaria e da mandioca, ressaltando 
também a parceria com o Sebrae nestes empreendimentos. Outro ponto abordado 
foi a forma de incentivos aos setores prioritários. Para estes setores, são colocadas 
menos justificativas para concessão, tornando o pleito mais ágil. Ademais, o gerente 
de Barreiras cita o Crediamigo e Agroamigo, que não utilizam recursos do FNE, 
como importante instrumento de captação de empréstimos de até R$ 20 mil,  
diminuindo sensivelmente o deslocamento de clientes de outros municípios, além 
de duas novas agências que foram abertas em municípios próximos. 

6.2.3 Região Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, gerentes de agências afirmaram desconhecer a PNDR 
como uma política nacional de desenvolvimento regional, e não a veem como 
orientadora das diretrizes estabelecidas no normativo do banco. O gerente de 
agência consultada em Brasília (DF) apenas supõe que as diretrizes do banco (nesta 
região, o Banco do Brasil) se acoplavam à PNDR. Mesmo entendendo que o plano 
operacional do banco tem sido definido em nível de diretoria a cada semestre, 
acreditava-se que a aplicação de recursos tende ao longo do ano a se desviar das 
orientações inicialmente previstas sob influência de novas prioridades que vão se 
impondo no dia a dia, ora para volumes de financiamento, ora para escolha de 
setores prioritários. Em Sinop (MT), o gerente menciona haver aderência das 
propostas beneficiadas por recursos às orientações da PNDR. Em Rio Verde (GO), 
por sua vez, o representante da agência destaca que o foco é o cliente (seu portfólio 
individual e sua capacidade de honrar empréstimos) e não o município (isto é, o 
território); enquanto que em Bonito (MS) o entrevistado entende que a PNDR 
imprime marcas no trabalho operativo da agência. 

Na visão geral obtida pelos representantes de agências do Banco do Brasil, 
operador dos recursos do FCO, a distribuição territorial das agências é percebida 
como satisfatória na região. Decorrendo tal constatação da grande capilaridade da 
rede nacional de agências do banco federal. No Distrito Federal, a alocação das 
agências foi considerada satisfatória, pois o Banco do Brasil tem uma ampla rede de 
atendimento e grandes parceiros na região, como os Correios. Do mesmo modo, o 
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gerente de agência em Rio Verde apontou que, no estado de Goiás, existem agências  
bem distribuídas por todo seu território, onde as maiores cidades têm duas ou 
três, e não há problema de limitação de crédito para os municípios mais pobres. 

O gerente de Bonito diz que a maioria das cidades do Mato Grosso do Sul 
tem agências do BB e que a região próxima do Pantanal é bem atendida, sendo 
que, para ele, onde existe agência, existe mais acesso ao recurso. Para ele, a falta de 
organização financeira e contábil das empresas solicitantes de crédito é, realmente, 
o grande problema. No setor empresarial, visto como regra geral, é necessário existir 
uma forma melhor de qualificar os empresários, enquanto que ele percebe que o 
produtor rural é bem mais organizado, pois geralmente existe uma empresa de 
assistência técnica auxiliando. Para o gerente de Bonito, o empresário industrial ou 
urbano é mais sujeito a instabilidades, enquanto o produtor rural é mais estável.

Visão um pouco distinta é a do gerente em Sinop, onde se enxerga a  
necessidade de mais agências, apesar de achar que o problema mais grave está na 
restrição dos recursos. Segundo este gerente, sua atuação diária apresenta pouca 
conexão com referências de política regional, sendo baixa a priorização de recursos 
para municípios menos dinâmicos, sendo necessário o cliente ir até a agência mais 
próxima para fazer negócio. 

6.3 Processo de concessão e empréstimos

O terceiro objetivo investiga o processo de concessão de empréstimos, buscando 
verificar como os bancos atendem as regiões menos dinâmicas; identificar a exis-
tência de orientação externa para elaboração de planos de negócios ou viabilidade 
econômico-financeira nos projetos de investimento, assim como a sazonalidade 
dos pleitos; mapear as principais dificuldades para a concessão dos empréstimos 
e o grau de rejeição dos projetos; examinar a existência de linhas de crédito alter-
nativas aos FCFs no mercado; identificar entraves e pontos a serem melhorados 
no processo de concessão de recursos dos referidos fundos e se houve mudanças 
significativas no processo nos últimos anos.

6.3.1 Região Norte

Na região Norte, segundo os entrevistados, os recursos para municípios menos 
dinâmicos são realizados pelo FNO itinerante em associação com os órgãos de 
assistência técnica. 

Em Belém, o gerente explicou que existe uma tentativa de identificação e 
mapeamento das potencialidades dos APLs para efeitos de disponibilização de 
crédito. Para o gerente de agência em Belém do Pará, existe uma sazonalidade na 
demanda por crédito, principalmente, em períodos de eleições. As empresas geral-
mente contratam consultorias externas particulares e até mesmo governamentais 
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para a facilitação de sucesso na captação de recursos. Em Altamira (PA), o gerente 
destacou o circuito do crédito para o produtor rural. Ele se inicia com a demanda 
por assistência técnica junto a um órgão governamental, como a Ceplac e a Emater, 
geralmente quando ele deseja aperfeiçoar a sua lavoura/pecuária ou aumentar a sua 
produção para atingir novos mercados. Após a análise técnica, são procuradas as 
instituições financeiras para garantir o aporte de recursos ao projeto e, no banco, há 
um acompanhamento pós-crédito. Além do suporte dado por instituições parceiras, 
são necessárias parcerias com consultorias contábeis na região – o gerente lista em 
torno de cinco existentes – para auxílio na formulação de peças contábeis, plano 
de negócios e estudos de viabilidade, quando os valores de empréstimo atingem 
cifras maiores. 

Em Porto Velho, o FNO itinerante é citado como instrumento de espraiamento 
do crédito, e a maior demanda é no fim do ano, devido ao aumento do consumo 
desta época. A necessidade de uma análise econômico-financeira faz com que o 
banco auxilie boa parte dos clientes nas peças contábeis e no plano de negócios, 
pois a maioria não possui capacidade interna de formulação destes documentos. 

Em Boa Vista e Rio Branco, os projetos mais recorrentes apresentam baixo 
valor unitário, e exige-se plano de negócios para valores maiores. O grande problema 
destacado em Boa Vista é a existência de firmas particulares para elaboração dos 
projetos, cabendo ao banco uma assessoria, e a documentação na região, o que 
atrasa o processo concessório. Em Rio Branco, a percepção é que o planejamento 
melhora a perspectiva de negócios, mas são poucos os micro e pequenos empresários 
que apresentam um plano de negócios. Eles contam com a ajuda do Sebrae, porém 
a maior dificuldade é a inviabilidade econômica e a falta de gestão. Os gerentes 
de agência em Boa Vista e Rio Branco adicionam que as licenças ambientais são 
morosas, e as garantias são os maiores problemas na tomada de recursos, além de 
que, para o caso de Roraima, falta um órgão de assistência técnica tanto nestes 
municípios quanto na capital, pois não há uma “Emater” no estado.

Em Tefé, a agência financia pequenas e médias empresas, para capital de giro 
de pequenas quantias, em sua maioria, comerciantes. O gerente destaca que, após 
a maturação da agência e as tendências de negócios em outras regiões, há um indi-
cativo do banco em financiar faculdades, clínicas e hospitais privados que queiram 
se instalar na região e ofereçam uma gama de serviços básicos que, historicamente, 
estiveram ausentes dos serviços ofertados no local. 

Uma dificuldade na concessão de empréstimos naquele município é a ausên-
cia de pessoas com capacidade para elaboração de projetos de negócios na cidade, 
tendo inclusive o banco que realizar treinamento de assessoria para atuação neste 
ramo. Ademais, os processos que exigem peças contábeis foram modificados para 
aceitar balanços extracontábeis, já que a região possui poucos contadores e também 
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os empreendimentos são de médio e pequeno porte, dificultando a elaboração de 
peças contábeis mais consistentes. No entanto, entre os problemas, cabe destacar 
que a agência não tem dificuldade em tomar garantias com os comerciantes locais, 
pois a maioria tem o título da terra, o que é bastante diverso em relação aos outros 
municípios visitados durante a pesquisa.

Os principais problemas apontados pelos outros gerentes relacionam-
-se à apresentação de toda documentação requerida para avaliação do pleito.  
Em Belém, os destaques são: i) o licenciamento da operação pela burocracia dos 
órgãos concedentes; ii) os elevados custos cartorários e; iii) a questão fundiária, 
na qual a maioria dos tomadores tem dificuldade no registro legal da propriedade. 
Em Altamira, a agência nota uma dificuldade na tomada do primeiro crédito, por 
fatores existentes na demanda, como os problemas de regularização fundiária, que 
travam a apresentação de garantias, os documentos tanto escriturais de imóveis 
quanto pessoais dos tomadores e a precariedade de peças contábeis. No segundo 
momento, com alguns destes problemas sanados ou contornados, são menos 
complexas a renovação e a tomada de novos empréstimos. 

Do mesmo modo ocorre em Porto Velho, onde os primeiros empréstimos 
são os mais difíceis, pois os clientes não têm muita informação acerca da docu-
mentação necessária para análise, o que só é sanado pelo acompanhamento subse-
quente conduzido pela equipe da agência. A gerência também cita, assim como em  
Rio Branco, que a rejeição dos projetos é, em geral, causada pelas irregularidades dos 
documentos, pela falta de capacidade administrativa e conhecimento de mercado. 
Ela cita que existem diversos exemplos de empreendedores que tentam investir 
em mercados alternativos como forma de diversificação do portfólio, sem a devida 
expertise para tal (como médicos que desejam investir em piscicultura). 

Em Boa Vista, a gerência bancária destaca a falta de um órgão de assistência 
técnica rural como grave entrave para a evolução dos negócios, cabendo à secretaria 
de agricultura estadual este papel. Neste sentido, os técnicos apresentam dificuldades 
na tarefa de elaboração de projetos, além de o acompanhamento não se mostrar 
ideal. Como exemplo, foram citados os empréstimos a grupos indígenas, os quais 
apresentam 100% de inadimplência, por não ter acompanhamento nos negócios 
na criação de gado. Na parte urbana, a assistência técnica revela-se satisfatória, 
pois existem parceiros na elaboração de projetos e estudos de viabilidade como 
o Sebrae, mas ainda se verifica que entre 20% e 30% dos empreendimentos não 
possuem documentação satisfatória.

As mudanças destacadas que melhoraram o processo são aquelas que possi-
bilitaram um limite de crédito portifolizado e uma elevação do limite de crédito 
autorizado no âmbito da própria agência para R$ 2 milhões, como dito em Porto 
Velho, Rio Branco e Boa Vista. Neste último, a agência opina que deveria ser 
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aumentada também a margem de decisão da agência sobre outros assuntos, e não 
somente o limite de crédito. Em Tefé, a maior mudança ocorreu na implantação da 
agência, um grande marco para o município, enquanto que, em Altamira, houve 
uma mudança em relação à demanda, que aumentou a partir do início das obras 
da hidrelétrica de Belo Monte, e ele declara importante a existência de um fundo 
garantidor de crédito para tornar mais seguras as transações. 

6.3.2 Região Nordeste

Na região Nordeste, todos os gerentes atestam que nos municípios menos dinâmicos, 
onde não há agência, o programa agências itinerantes é conduzido por agentes de 
desenvolvimento, que realizam visitas periódicas para concessão de empréstimos, 
ressaltando também o plano de expansão do banco. 

Em relação à sazonalidade, o entrevistado da agência em Juazeiro do Norte-CE 
afirmou que, via de regra, na segunda metade do ano, os financiamentos são, em 
maioria, para implantação de modernização das plantas, representando um aumento  
na demanda, enquanto que nos três primeiros meses, há uma maior demanda em 
capital de giro. Em Arapiraca-AL, no segundo semestre, a demanda é maior em 
função do plantio agrícola, principalmente do abacaxi e da mandioca. Os gerentes 
de Parnamirim-RN e Cabo-PE colocaram que, devido à maior demanda no setor 
terciário, o fim do ano é o período de maior movimento, enquanto no setor rural 
a seca influencia a demanda. Em Crateús-CE, não se consegue identificar essa 
sazonalidade, enquanto em Barreiras-BA foi identificada presença de regularidade 
na demanda por recursos devido às características de setor agropecuário.

No tocante à necessidade de assessoria para facilitação do pleito, os gerentes 
do Nordeste salientaram que os empresários que procuram o banco têm alguma 
noção da atividade onde atuam, no entanto ainda assim carecem de assessoria ex-
trema para aumentar as chances de obtenção dos empréstimos. E é vital a presença 
de parceiros para melhor assessoramento dos pleitos.

Em Juazeiro do Norte, no meio rural, é importante a parceria com a Emater 
no período pré-concessão, pois assessoram o agricultor tanto no plantio quanto nas 
fontes de financiamento. Já em Arapiraca, foi levantado o problema da formalização 
dos empreendimentos, principalmente para as micro e pequenas empresas urbanas 
e o problema da regularização da terra na área rural. Em Parnamirim e Crateús, 
foi explicado que no cadastro ocorre um crivo das empresas aptas a negociar e 
que antes todos os pleitos necessitavam de plano de negócios, o que burocratizava 
o processo, e hoje há um limite pré-aprovado para mini e microempresas, com 
exceção da rural, em que ainda é preciso o projeto de viabilidade, por ter um risco 
mais expressivo. No caso de Barreiras, o gerente colocou que o perfil dos agrope-
cuaristas locais exige um assessoramento especializado, o que já existe na região. 
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Com relação à concorrência de outras instituições bancárias, em Juazeiro 
do Norte, Barreiras e Arapiraca, foi reforçada a ideia de que o Financiamento de 
Máquinas e Equipamentos (Finame) e o cartão para pequenos e microempresários 
do BNDES são os principais substitutos dos fundos, enquanto em outras agências 
entrevistadas não se via o BNDES e seus instrumentos nem mesmo como substi-
tutos. A menor taxa de juros e, principalmente, o maior período de carência torna 
os FCFs bem mais atrativos, não existindo concorrentes à altura. Os recursos do 
BNDES podem até ser vistos como substitutos dos fundos mas apenas quando  
estes não se encontram disponíveis numa dada localidade. 

No Crediamigo do BNB, a diferença está nos valores disponíveis, que são 
bem baixos, podendo chegar no máximo até R$ 6 mil, enquadrando setores mais 
frágeis da economia e com capital próprio do banco. De outro modo, no FNE, os 
tomadores são empresas em atividades diversas e de maior porte, as quais neces-
sitam de mais documentos e exigências para apresentar uma proposta de crédito 
ao banco. A percepção nas agências é de que o Crediamigo atinge um público de 
menor renda, mas que, na evolução do negócio, acabam se tornando clientes do 
FNE. O pequeno produtor pega crédito no Crediamigo, cresce e vai pro FNE.  
É uma das estratégias, conforme dito por alguns gerentes.

O gerente em Juazeiro do Norte ressaltou que houve algumas mudanças nos 
últimos anos, como: elevação da alçada nas agências para aprovação de recursos para 
micro e pequenas empresas; melhoria na utilização de tecnologia bancária com o 
credit score, dando limites automáticos para clientes e eliminando processos – como 
também corroborado por entrevistas nas agências de Arapiraca e Crateús; criação de 
uma área específica para análise de micro e pequenas empresas; e não obrigatoriedade 
de apresentação de projeto para financiamentos mais simples e de baixo custo. Sem 
embargo, mencionou-se a necessidade de melhorias no sistema de informação do 
banco e aumento do quantitativo de pessoal, dada a expansão recente do número 
de agências em todo o Nordeste. Em Arapiraca, também se argumentou sobre o 
problema do difícil acesso ao sistema de informação do banco e sobre a centralização, 
para efeitos de autorização do crédito, dos processos na sede do banco em Fortaleza 
(CE), o que aumenta a burocracia e diminui a celeridade do processo. 

Os obstáculos mais frequentemente destacados nas entrevistas são a bu-
rocracia no banco, as licenças ambientais morosas e as garantias reais exigidas.  
Os gerentes em Juazeiro do Norte e Arapiraca destacaram considerar que são mui-
tos os documentos pedidos. O aumento do número de agências no Nordeste não 
representou um aumento correspondente no quantitativo de funcionários, o que 
se tornou um elemento de travamento nas operações cotidianas. Em Crateús, a 
percepção é que a operacionalização dos fundos é burocrática, e a isso se agregam os 
problemas na esfera das instituições estaduais, entre outros, dados pela morosidade  
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das licenças,2 e do tomador que apresenta poucas garantias reais no setor empresarial 
e ausência de titularidade da terra na área rural. O entrevistado sugere a criação 
e apresentação de uma licença única, a exemplo da Certidão Negativa de Débito 
(CND), para agilizar processos. 

Em Barreiras, o principal problema relatado foi a dificuldade de apresentar 
propostas de negócios viáveis ao banco. A despeito deste obstáculo foi ressaltada 
a mudança importante na possibilidade de financiamento rotativo do, no qual se 
o cliente cumpre de maneira sistemática e consistente uma série de exigências o 
crédito é automaticamente aprovado. 

6.3.3 Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a gerência entrevistada em Brasília (DF) indicou que o Banco 
do Brasil faz uma efetiva divulgação do seu portfólio nos municípios do interior da 
região, não se encontrando, dada a vasta rede de agências, problemas incontornáveis 
para a realização de negócios. Em mesmo sentido, o gerente de agência em Rio 
Verde (GO) reafirmou essa posição, salientando que o FCO está bem conhecido 
na região, inclusive quanto às regras para enquadramento das propostas, pois a 
explicação é feita no início do processo. No geral, nas quatro agências visitadas no 
Centro-Oeste afirmou-se não haver na tomada de decisão sobre oferta de crédito 
uma orientação explícita para apoio ou atendimento prioritário a municípios 
menos dinâmicos – como propugnado pela PNDR – sendo os recursos do FCO 
acessados em quaisquer das agências mais próximas do solicitante.

No que tange à sazonalidade, como a maior parte da demanda por crédito 
nesta região é para operações do agronegócio (atividades rurais e fortemente 
mecanizadas), verifica-se expressiva constância no fluxo de demanda empresarial.  
Os gerentes em Bonito (MS) e Sinop (MT), contudo, acrescentam que a demanda 
empresarial apresenta alguma variação temporal para a demanda por capital de 
giro, que geralmente é mais forte no segundo semestre. Em Rio Verde, o gerente 
justificou a demanda constante devido ao ano agrícola do Sudoeste goiano ser 
cheio, em face da existência de uma safra e segunda uma “safrinha”. 

A assessoria técnica é realizada pelo próprio banco através das avaliações do 
pleito, sendo que o FCO foge da tradicional carteira comercial, caracterizando-se 
como um meio de entrada do cliente, especialmente micro e pequenos empreen-
dedores, no BB para outras operações de maior vulto. Em Bonito, a percepção é 
que a maior parte dos tomadores contrata consultores para consolidação de suas 
propostas ao banco. Geralmente isto ocorre depois de chegar com a proposta, fre-
quentemente mal elaborada, que precisará ser refeita. Em Rio Verde, por sua vez, 

2. Esse argumento também foi colocado em Barreiras.
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comentou-se que existem técnicos especializados na realização do projeto, focando 
na capacidade do tomador e viabilidade do negócio. Em Sinop, a atuação com o 
Sebrae é ressaltada para o recebimento de orientações e para tomada de recurso e, 
dependendo do porte, as empresas contratam consultorias externas.

Os maiores entraves para o ambiente de negócios na região na percepção 
dos gerentes das agências é a viabilidade econômico-financeira do projeto e a 
morosidade na concessão de licenças. O gerente em Brasília afirma que a deman-
da do crédito é muito sensível à questão econômica e política dos empresários.  
Em Bonito foi destacada a dificuldade de apresentar projetos viáveis e a demora 
para licença operacional (por não ter corpo de bombeiros) e ambiental, pois os 
órgãos reguladores estão mais exigentes. 

Em Rio Verde, os maiores entraves para concessão de recursos são a viabilidade 
econômica, o risco e a restrição ao crédito, além de algumas licenças vistas como 
desnecessárias. Em Sinop percebe-se que apesar dos pequenos terem dificuldades 
de apresentar dados econômico-financeiros, o principal problema é uma alegada 
escassez de recursos para o FCO. 

Os principais concorrentes do FCO na região são o Programa de Geração 
de Renda (Proger), que apresenta condições similares, e o Cooperfat3 ambos 
programas de atendimento de crédito a micro e pequenos negócios tocados pelo 
próprio Banco do Brasil. Em Bonito, segundo relato o FCO não tem concorrên-
cia à altura, enquanto em Sinop foi comentado que a alternativa mais visível está 
nos recursos do BNDES, onde inclusive pode ser realizado um mix do FCO com 
recursos do BB para diminuir a taxa de juros médio, a exemplo do que ocorre no 
Nordeste. Em Rio Verde, as taxas cobradas pelo FCO são comparadas às do Plano 
de Sustentação de Investimentos (PSI) do BNDES.

O gerente de agência entrevistada em Brasília destaca que as principais mu-
danças no processo nos últimos anos foram uma maior automatização das rotinas, 
rapidez na análise feita fora da agência e a simplificação das regras de concessão. 
Assinalou achar uma necessidade de maior divulgação da linha de recursos do FCO 
bem como treinamento específico para que os operadores conheçam de perto as 
orientações da política de desenvolvimento regional, pois o FCO tem sido visto 
mais como uma linha de crédito na carteira do Banco do Brasil que um mecanis-
mo de desenvolvimento. Para o gerente em Bonito, é necessário ampliar a alçada 
das agências para fornecer crédito, dando-lhe maior autonomia para liberação de 
recursos. Em Sinop e Rio Verde, a única mudança reconhecida no processo foi a 
digitalização de documentos, que facilitou o andamento do trâmite e afirma-se 
não haver reclamação exacerbada em relação à burocracia.

3. Linha de crédito especial para Cooperativas e Associações que tem como fonte o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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6.4 Fatores que influenciam a inadimplência

O quarto ponto de investigação são fatores que influenciam a inadimplência, 
visando conhecer os principais motivos que levam as empresas demandantes à 
inadimplência; avaliar a existência de fatores internos às empresas e de fatores 
externos que afetem a inadimplência, como experiência em empreendedorismo e 
vantagens do bônus de adimplência; verificar os motivos para liquidações anteci-
padas dos empréstimos do FC, bem como de renegociações; além de visualizar a 
capacidade de concorrência das empresas com mercados externos. 

6.4.1 Região Norte

As informações colhidas dos relatos dos entrevistados apontaram para dois grupos 
de fatores que influenciam a inadimplência na região Norte. Um que aponta para 
a ausência e/ou insuficiência de gestão dos empreendimentos, reportados mais 
frequentemente nos municípios de Belém (PA) e Porto Velho (RO), e o outro que 
condiciona a fatores de mercado e localização a ocorrência de inadimplência, mais 
citados em Boa Vista (RR), Altamira (PA) e Tefé (AM). 

Em Belém, a falta de gestão – entendida como a dificuldade de enxergar as 
nuances do mercado, como nichos e preços, principalmente nas primeiras ope-
rações – foi apontada como o principal motivo de inadimplência. O que ajuda a 
minorar esta taxa são os bônus de adimplência, por gerar descontos nas parcelas 
pagas em dia, conforme indicado em todas as cidades visitadas. Em Porto Velho 
os entrevistados nas agências locais do Basa se ressentiram da mesma percepção. 
Lá, a gestão financeira foi apontada como entrave, principalmente o controle de 
contas. As renegociações realizadas entre agência e tomador geralmente resultam de 
dificuldades de caixa das empresas fruto da baixa capacidade de gestão. Em ambas 
as cidades, foi consenso que as empresas tomadoras de crédito não têm capacidade 
de concorrer com empresas externas do mesmo setor. 

Sob diferente visão, em Boa Vista, a inadimplência foi vista como sendo in-
fluenciada pela necessidade de manter elevados recursos para fazer frente ao fluxo 
de caixa corrente e pela instabilidade para grandes negócios. O transporte na região 
é longo e sem previsibilidade de entrega. Quando as mercadorias atrasam, compro-
metem a venda, logo os comerciantes atrasam o pagamento. Na região, é necessário 
manter um estoque alto de produtos, em média que durem de quatro a seis meses, 
dependendo da atividade. Dessa forma, o fator que influencia inadimplência no 
capital de giro é o, relativamente mais alto, montante imobilizado para garantias 
do fluxo de caixa. A mesma explicação se aplica para a situação em Tefé, onde a 
dificuldade de deslocamento e a necessidade de altos estoques foram considerados 
fatores mais prováveis para influenciar a inadimplência. Outro ponto destacado 
naquele município é a ausência de maiores noções de empreendedorismo, pois 
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alguns clientes, inclusive no momento de solicitação de crédito, modificaram a 
proposta original de ramo de atividade, quando a análise preliminar realizada pela 
agência havia apontado não viabilidade do negócio apresentado.

Em Altamira, segundo os gerentes, há uma situação diversa. Em face ao mo-
mento de alta demanda por crédito – em função do boom de negócios provocado 
pela construção da hidroelétrica – a maior preocupação do empresariado local é 
se manter no mercado local, enfrentando bravamente a concorrência que vem de 
fora, mas também enxergando oportunidades naquelas atividades em que podem 
atuar complementarmente, condicionado, obviamente, pela sua capacidade de 
oferta. Com isso, a agência citou que o nível de inadimplência tem sido baixo 
e o problema não é a informação do empresário, mas sim as condicionantes do 
mercado que impactam sobre a sua capacidade de pagamento, como a distância 
do mercado consumidor e a concorrência das empresas entrantes, principalmente 
neste momento.

Em Rio Branco, a instabilidade do mercado é a maior culpada da inadim-
plência. Eles citam o caso da enchente do Rio Madeira, onde todos os produtores 
ficaram inadimplentes, pois o acesso ao restante do Brasil foi interrompido. Cabe 
destacar que os pagamentos começaram a ser efetuados não após a reabertura da 
estrada que liga a Porto Velho, mas sim com a intensificação do comércio com o Peru. 

6.4.2 Região Nordeste

No Nordeste, o tomador de crédito geralmente apresenta experiência prévia e 
quanto mais o empresário conhece do seu ramo de negócio, melhor é sua capaci-
dade de gestão, mas todos opinam que o nível da mão de obra nas cidades ainda 
é baixo. O gerente entrevistado na cidade de Cabo de Santo Agostinho, litoral sul 
de Pernambuco, citou que muitas empresas foram abertas atraídas pela construção 
da refinaria de Abreu Lima, no entanto, como o movimento já apresenta sinais de 
desaquecimento, ele percebe que os mais inexperientes foram os primeiros a ter 
dificuldade nos negócios. 

Todos os gerentes afirmaram que o bônus de adimplência, como nas outras 
agências, é fundamental como incentivo para o pagamento em dia e reduz o índice 
de inadimplência. No entanto, a integralização da dívida não é incentivada pelo 
banco, pois não compensa liquidar antecipadamente. A única exceção é Barreiras 
(BA), por atender empresas maiores do setor agropecuário, que necessitam constan-
temente de crédito e realizam o pagamento do último empréstimo para viabilizar o 
próximo. O gerente de Juazeiro do Norte (CE) adiciona que os tomadores buscam 
não liquidar as faturas com antecedência, pois a baixa taxa de juros, os prazos 
alongados e a amortização não compensam a liquidação antecipada. O único fator 
destacado para liquidação antecipada é cultural, como exposto em Parnamirim  
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e Cabo de Santo Agostinho, no qual o tomador assume um empréstimo como um 
compromisso moral de realizar o quanto antes sua liquidação. 

Os entrevistados alinharam-se, cada qual a seu modo, em revelar que a 
inadimplência tem sido maior para aqueles empreendedores menos assistidos 
tecnicamente ou por motivos de oscilação de mercado. Em Juazeiro do Norte, o 
principal motivo relatado para o não pagamento das faturas foi as circunstâncias 
negativas do mercado, como uma má previsão de vendas ou fatores de colheita, 
mas os devedores sempre buscam a renegociação com o banco. Enquanto que 
o gerente de Arapiraca (AL) deu mais ênfase ao problema de gestão interna dos 
negócios pelo empresário como uma das causas da inadimplência. Nesta mesma 
linha, o gerente em Cabo de Santo Agostinho afirmou ser um grande fator de 
inadimplência o mau planejamento, a falta de experiência e o não comprometimento 
com obrigações financeiras. Em Crateús (CE), por sua vez, o gerente afirmou que 
a estiagem, ao levar a perdas na produção esperada, foi um fator preponderante 
para o inadimplemento observado. 

Com relação à fragilidade das empresas locais em comparação a concorren-
tes externos, a percepção varia conforme o setor preponderante na cidade. Em 
Parnamirim, Juazeiro do Norte e Cabo de Santo Agostinho, as agências percebem 
que a chegada de concorrentes de outras regiões pode dificultar as empresas locais.  
Em Arapiraca, este fato não é verificado, pois os setores atacadista e movelaria já 
enfrentam concorrência externa, isto é, de outros estados. Já em Crateús, é destacado 
que o comércio é interligado com outros municípios, onde os comerciantes locais 
conseguem concorrer com as cidades do entorno, inclusive Fortaleza, e o setor 
rural tem dirigido sua produção para as frequentes feiras públicas com os parceiros 
em demais municípios. Em Barreiras, as empresas agropecuaristas destinam sua 
produção ao mercado externo e por isso apresentam condições de concorrência. 

6.4.3 Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, os gerentes destacam que a noção de empreendedorismo influen-
cia na elevada adimplência das operações, com o bônus de adimplência sendo vital 
para manutenção da adimplência, além de serem raras as liquidações antecipadas. 

Para o gerente de agência entrevistado em Brasília, os principais motivos da 
inadimplência são problemas de mercado e a gestão do negócio. Entretanto, as 
experiências de inadimplência têm sido pequenas e a prática de antecipação de 
liquidação do empréstimo é prática rara de ocorrer, pois as atividades de comércio 
e serviços atendidas pela agência geralmente tem êxito no negócio. 

Em Bonito (MS), a percepção obtida é que os tomadores que experimentam 
a inadimplência geralmente possuem negócios menos organizados e com falhas 
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de estruturação interna. Neste município, cuja vocação produtiva é o turismo 
ambiental sustentável, a renda de curto prazo gerada obriga os empresários a se 
profissionalizarem constantemente. Ademais, pela própria característica do FCO 
com baixa taxa de juros, não se gera interesse na liquidação antecipada dos em-
préstimos tomados. 

Para o gerente de Rio Verde (GO), a análise de viabilidade minimiza o risco, 
além de realizarem consulta prévia física no local do empreendimento, tornando 
a taxa de renegociação baixa. Em Sinop (MT), o principal motivo de inadimplên-
cia é o ramo ao qual o negócio está situado, como o madeireiro, e as razões são 
geralmente ligadas ao mercado, tanto de renegociação quanto de inadimplência. 
Uma informação relevante é que existe liquidação antecipada no encerramento da 
atividade, principalmente no setor madeireiro. 

6.5 Papel dos governos

A quinta parte do formulário de pesquisa visou avaliar o papel dos governos na 
redução ou retirada de obstáculos enfrentados pelo setor produtivo. Neste senti-
do, foi avaliada a percepção dos bancos quanto às principais dificuldades para os 
negócios e quais seriam as principais medidas a serem tomadas pelas diferentes 
esferas de governo para alterar o quadro de dificuldades; verificar a percepção dos 
bancos em relação às dificuldades do mercado no médio e longo prazo; e como 
os FCs se inserem neste contexto. Ademais, se busca analisar a coordenação das 
ações dos bancos com outras políticas públicas (principalmente, as voltadas para 
capacitação da mão de obra) nas três esferas de governo, inclusive com a PNDR, 
para reduzir as desigualdades regionais, captando as expectativas do banco em 
relação ao mercado regional e nacional para os próximos cinco anos. 

O primeiro tópico refere-se às dificuldades encontradas – relatadas pelos 
gerentes de agências – para o ambiente de negócios, mostradas no quadro 1, para 
a região Norte, Nordeste e Centro-oeste. 

QUADRO 1
Maiores dificuldades para os negócios em ordem de importância

Norte

  Belém Porto Velho Altamira Tefé Boa Vista Rio Branco

1 Transporte Carga tributária Transporte Transporte Transportes Carga tributária

2 Comunicação
Mão de obra 
especializada

Comunicação Distância Distância 
Mão de obra 
não qualificada

3
Mão de obra espe-
cializada

 
Concessão de 
licenças

 
Regularização 
Fundiária

Transporte

4 Gestão pública       Documentação  

(Continua)
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Nordeste 

  Juazeiro do Norte Arapiraca Parnamirim Ipojuca Barreiras Crateús

1
Mão de obra não 
qualificada

Carga tributária
Mão de obra 
não qualificada

Mão de obra não 
qualificada

Mão de obra não 
qualificada

Mão de obra 
não qualificada

2  
Mão de obra 
especializada

Carga tributária Carga tributária
Escoamento da 
produção

Carga tributária

Centro Oeste

  Brasília Sinop Bonito Rio Verde    

1
Mão de obra espe-
cializada

Carga tributária Comunicação Carga Tributária    

2  
Mão de obra 
não qualificada

Mão de obra 
não qualificada

     

3   Transporte Carga tributária      

Fonte: questionários da pesquisa.

6.5.1 Região Norte

Os resultados mostram que na região Norte, os problemas são similares entre as 
cidades, mudando apenas de magnitude e ordem. Os transportes são, sem dúvida, 
a maior dificuldade da região. Todas, exclusive Porto Velho, apontaram este como o 
principal problema. Nos municípios de Tefé e Boa Vista, a dificuldade de acesso e a 
distância aos mercados produtor e consumidor são a segunda maior preocupação. 

Em Porto Velho, o relato da gerência do banco assinala que a carga tributária é 
considerada a maior dificuldade para os negócios, seguido pela ausência de mão de 
obra qualificada no município. O transporte não é visto como problema na cidade 
pela boa interligação rodoviária com o restante do Brasil pela BR 364.

 Em Boa Vista, há uma situação peculiar sugerida na entrevista. Devido à 
instabilidade política do país vizinho, a Venezuela, antes um grande parceiro co-
mercial, os comerciantes locais têm dificuldade em firmar transações com aquele 
país, o que fecha ainda mais a possibilidade de mercado daquela região. 

Em Altamira (PA) foram apontados como maiores problemas além do trans-
porte, a comunicação, que dificulta o escoamento da produção, e a morosidade 
na concessão de licenças pelos órgãos públicos. Outro fator que foi apontado nas 
cidades maiores, Porto Velho e Belém, é a baixa qualificação da mão de obra e a 
gestão pública em Belém, entendida como a morosidade de conseguir licenças 
e documentos. 

Para resolver estas dificuldades, foi indagado qual seria o papel do Estado (em 
seus três níveis: federal, estadual e municipal) para solucioná-las. Em Boa Vista, 
o gerente apontou que o drama do transporte poderia ser resolvido pelo governo 
federal, a regularização fundiária por meio de uma parceria entre o governo estadual 

(Continuação)
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e a União e a agilidade na concessão de licenças com parcerias entre o município 
e estado. Para ele, seria interessante um grupo de trabalho para identificar e deba-
ter estes problemas, pois o planejamento da região é incipiente e dependente do 
governo federal. É verdade, reconhece o gestor, que o governo federal, na última 
década, se mostrou mais presente no estado de Roraima, com a ampliação da uni-
versidade federal e criação de pontes e aduanas nas regiões de fronteiras, além das 
demarcações das terras indígenas. Tudo isso tem facilitado a interlocução entre as 
partes, mas a necessidade de maior aproximação de ações continua. 

Em Tefé no Amazonas, a presença do Estado é menos efetiva. Foram apon-
tados como parceiros o Sebrae e Senac, porém pontuais em alguns projetos.  
No âmbito estadual, o gerente apontou a parceria com o Instituto de Desenvolvi-
mento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), ainda limitada a 
alguns produtores de farinha, e com a universidade estadual (UEA) que possui um 
campus no município com cursos de licenciatura, sem, contudo, um atrelamento 
às atividades econômicas. O governo municipal foi apontado como o mais frágil, 
pois duas obras – uma praça e a orla de Tefé – foram iniciadas com recursos do 
governo federal, mas há vários anos não foram concluídas. 

Em Porto Velho, por sua vez, foi apontado que o governo federal poderia 
melhorar a infraestrutura de transporte rodoviário e diminuir a carga tributária, 
enquanto o governo estadual poderia melhorar a burocracia em relação às licenças, 
assim como a prefeitura municipal poderia aperfeiçoar o trâmite de alvarás, que 
são bastante morosos. Do mesmo modo em Belém, a agência ratifica a melhoria 
no processo de concessão de documentos pelos entes subnacionais, enquanto o 
governo federal seria o responsável pelos problemas macro, como a infraestrutura. 

Em Altamira, a percepção da ação do governo federal se configura na cons-
trução da hidrelétrica de Belo Monte, cujo maior potencial de desenvolvimento é 
desenvolver atividades já existentes na região, como a produção e comercialização 
do cacau e a pecuária, através de uma verticalização da produção, seja na constru-
ção de frigoríficos ou beneficiamento local do cacau para produção de chocolate. 
O governo estadual deveria colaborar para desenvolver estas atividades, que são 
permanentes na região. 

Nas demais cidades visitadas os gestores dos bancos de desenvolvimento 
têm visão diversa sobre o potencial – isto é, a visão de longo prazo – do mercado 
regional e nacional. Porto Velho e Altamira pensam na verticalização da produção 
como uma proposta em longo prazo. O gerente de Belém destaca o potencial 
logístico e de exportação do Pará, com grandes obras de portos e rodovias para 
escoamento da soja e do gado provenientes do sudeste. Em Boa Vista, é espe-
rado o melhoramento da estrada e o funcionamento do linhão que abastecerá 
o estado, que está embargado por passar no meio de uma reserva indígena.  
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Em Tefé, não foi identificada pelo gerente uma medida ou ação tanto do poder 
público quanto da iniciativa privada, que modifique a realidade da região. 

Em Rio Branco (AC), a percepção da gerência é do déficit de infraestrutura 
na região, cuja participação do Estado no sentido de sua resolução é considerada 
essencial. Foi relatado que o governo estadual é atuante apenas na realização de 
pequenas obras muito devido às reais dificuldades de deslocamento e interligação 
do território estadual. A visão, neste caso, é que deve ser incentivada a produção 
regional e, em um prazo mais largo, de cinco anos ou mais, as perspectivas são 
pouco animadoras e negativas Ademais as descontinuidades administrativas geradas 
por ciclos eleitorais resultam, na região, em instabilidade econômica. 

6.5.2 Região Nordeste

No Nordeste, a dificuldade identificada como mais relevante, pelos gerentes con-
sultados, foi o problema da baixa qualificação da mão de obra. Em segundo lugar, 
foi citado o peso da carga tributária incidente sobre os negócios. Em Arapiraca, 
o relato colhido sinalizou que a carga tributária é um problema macroeconômico 
grave e que somente pode ser atacado em nível federal e pelo congresso nacional.  
O gerente em Juazeiro do Norte colocou que o problema está na baixa qualificação 
da mão de obra observada até nas operações simples, como operar máquinas de gelo, 
trabalhar em escolas, atendimento ao público. Ele destacou que a oferta de mão 
de obra é alta, mas a qualificação é baixa. Além do que há um desencontro entre 
a formação (ou falta dela) e os requerimentos específicos do mercado de trabalho 
local: a formação disponibilizada não está ligada às atividades econômicas da cidade. 

As escolas técnicas federais e estaduais foram apontadas como soluções em 
quatro cidades (Cabo de Santo Agostinho (PE), Parnamirim (RN), Juazeiro do 
Norte (CE) e Arapiraca (AL)), mas vistas ainda como recentes e com cursos não 
tão vinculados à demanda de trabalho existente na região. 

Em Juazeiro do Norte, o gerente entende que o governo poderia trabalhar nas 
escolas técnicas em cursos de formação mais específicos como hotelaria, atividade 
forte na região; enquanto em Parnamirim, foi citada a necessidade de formação 
de mão-obra para o comércio e a indústria. Em Barreiras (BA), ocorreu o inverso. 
As escolas técnicas já são antigas na região e centradas na formação de técnicos 
agrícolas, o que elevou a oferta destes profissionais, em detrimento de outros ramos. 

Outras medidas para minorar os problemas citados foram encontradas em 
Cabo de Santo Agostinho. O governo municipal criou a figura do alvará provisório 
durante a tramitação do permanente, para facilitar a rapidez dos negócios na cidade. 

A atuação do banco junto aos entes federativos é realizada geralmente em ações 
pontuais, como o FNE itinerante e as feiras de negócios. Os gerentes de agência 
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em Juazeiro do Norte e em Arapiraca convergiram, cada qual a seu modo, para 
destacar que os governos deveriam atuar em conjunto com os bancos para saber 
quais as reais necessidades do lugar, visto que os bancos ainda atuam motivados pela 
demanda de empréstimos, ou seja, têm sua própria visão sobre o mercado local e a 
formação da oferta. Importante ressaltar que foi relatado que não se observa uma 
visibilidade das ações do Ministério da Integração – quer sobre o desenvolvimento 
regional, quer diretamente sobre os fundos constitucionais. Tudo se passa como se 
a política de crédito subsidiado fosse uma iniciativa própria do Banco do Nordeste. 
Nem mesmo a Sudene é percebida como instituição interveniente destas questões 
do desenvolvimento regional. O gerente em Arapiraca apontou que a implantação 
de escolas técnicas e cursos de medicina foi determinante para a mudança, ainda 
que em seu início, no nível e qualidade da formação das pessoas na região Aqui fez 
diferença a ação do governo federal na implantação do instituto federal de educação 
(IFE) e de um câmpus da universidade federal no município. Diferentemente, em 
Juazeiro do Norte, foi ressaltada a parceria entre o âmbito federal e estadual para 
a mudança estrutural na formação de mão de obra da região do Cariri. O gerente 
neste último município salientou, ainda acerca de formas de solucionar gargalos 
existentes, que se torna necessário melhorar processos que simplifiquem a emissão 
de documentos e diminuam a burocracia, além de aumentar incentivos fiscais e 
baixar taxas de juros. 

Em Crateús, o gerente manifestou preocupação com a ausência de parcerias 
mais efetivas e constantes entre governo estadual e municípios. Citou que os gover-
nos deveriam trabalhar no sentido da constituição de em modelo de pulverização 
do crédito, em que os entes federativos entrariam como avalizadores. Ademais, ele 
acredita que seria melhor acompanhar o crédito com apoio dos órgãos externos 
(Controladoria-Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU). 

Em Juazeiro do Norte apontou-se que é forte o envolvimento do banco com 
o município, principalmente para eventos. Em Parnamirim, o gerente destacou 
que nos programas de desenvolvimento industrial do estado, o banco é chamado 
para assessorar e participar com a liberação do crédito. 

A perspectiva de futuro revelado pelos gerentes de agência no Nordeste está 
muito ligada à previsão de continuidade (e em vários casos, de finalização) de 
obras dos entes federativos, principalmente do governo federal. Em cinco anos 
para frente, a agência de Juazeiro do Norte espera o término da ferrovia Transnor-
destina que passa a 100 km da cidade e favorece a logística dos quatro estados em 
que a região do Crajubar está localizada. O aeroporto também é visto como uma 
mudança importante, embora precise ampliar o número de voos. Nos últimos 
anos, ele destacou a ação do governo estadual, que inaugurou faculdades, hospital 
regional, escolas técnicas e fez outras obras de infraestrutura na região, sendo 
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inclusive mais ativo que o governo federal, que é visto como um parceiro nestas 
atividades. Em Arapiraca, a inauguração do shopping da cidade, a chegada de uma 
mineradora, o curso de medicina e da planta de uma grande rede hoteleira são 
fatores que aumentam a demanda e a renda na cidade, criando uma expectativa 
de crescimento nos próximos cinco anos. 

O gerente de Crateús percebe que a chegada de um campus da universidade 
federal e de um polo industrial com isenção tributária do estado e município para 
laticínios, processamento de carne, têxtil e calçados vai impulsionar o município. 
No município do Cabo de Santo Agostinho percebe-se o mesmo com o término 
das obras da refinaria de Abreu Lima, que já trouxe uma gama de condomínios 
logísticos e empresas adjacentes ao porto. 

Para o gerente de Parnamirim (RN) é necessário aumentar interiorização do 
investimento, com mais crédito subsidiado para o pequeno produtor. Ele perce-
be que há um movimento de empresas vindas de São Paulo para vários distritos 
industriais nos arredores (Goianinha e Macaraíba: montadora, química, móveis, 
alimentos, condomínios de galpões) e tal movimentação de empresas passa a exigir 
atenção para que o pequeno empresário local possa também se beneficiar do ciclo 
de expansão econômica. 

6.5.3 Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, as dificuldades mais relatadas foram a elevada carga tributária e 
a deficiência de mão de obra qualificada. O gerente em Brasília apontou uma baixa 
qualificação como impeditivo do êxito dos pequenos e médios negócios na cidade 
e não vê ações concretas de órgãos públicos para resolver este entrave. Outras difi-
culdades mencionadas, além da mão de obra, relacionam-se a fatores de mercado 
influenciadores da rentabilidade dos empreendimentos. Ele crê que em Brasília 
o panorama para os negócios é favorável e com tendência de crescimento, com 
pequenos polos industriais, mas carreados ainda pelo setor de comércio e serviços 
que tem peso relativo predominante na estrutura produtiva do distrito federal.

No município de Sinop, a maior reclamação também foi a carga tributária, 
não só em nível federal, mas também estadual, segundo percebe o gerente. Para 
ele, é essencial que o governo estruture os setores de energia, transporte e educação 
na região e aponta que o banco realiza parcerias com órgãos de infraestrutura, 
além de realizar o FCO itinerante com ajuda de parceiros. A situação esperada em 
médio prazo é de reforço da tendência à agroindustrialização de produtos ligados 
à soja, milho e madeira. Ele sugere que o FCO deveria manter uma estrutura  
administrativa em cidades polo, como a criação de conselhos deliberativos regionais, 
 de forma que o tomador teria o contato mais direto com a pessoa que pensa a 
operacionalização do fundo.
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Em Bonito, o gerente percebe que os serviços de comunicação e mão de 
obra são os grandes entraves. Para melhorar as condições na região, ele cita que 
o empresariado poderia se unir para realização de cursos de qualificação para os 
funcionários. O governo estadual poderia melhorar as estradas na região e trazer 
mais órgãos públicos para a cidade como corpo de bombeiros, delegacia da receita 
federal, campus da universidade e institutos federais de ensino. Ele destaca que o 
grande problema para o estabelecimento de parcerias é a descontinuidade progra-
mática de governos, que não conseguem formular planos estruturados visando 
a articulação de polos da cadeia produtiva local (APLs) e reforcem a posição do 
ecoturismo na economia local. Numa perspectiva prospectiva, o cenário para um 
horizonte de cinco anos adiante é positivo. Percebe-se que apesar da crise econô-
mica, a demanda pelo turismo na cidade ainda continuará firme. 

Em Rio Verde, centro de uma região produtora de soja, a principal reclamação 
do gerente acerca dos negócios é com relação ao peso da carga tributária, embora 
ele destaque também as deficiências em infraestrutura e mão de obra qualificada 
atingindo negativamente o empresariado local. Sua visão do cenário futuro para 
os negócios, no momento da entrevista, foi de confirmação de uma tendência de 
expansão da atividade econômica, onde os recursos do FCO serão fortemente 
demandados e necessários.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações tomadas como mais relevantes sobre esta avaliação qualitativa da 
PNDR e de seus instrumentos explícitos em relação às percepções dos tomadores 
de recursos dos fundos constitucionais de financiamento são apontadas a seguir.

A demanda empresarial comanda os recursos. As entrevistas realizadas permiti-
ram, grosso modo, inferir que a utilização dos recursos dos fundos constitucionais 
(FCO, FNO e FNE) tem sido comandada fortemente pela demanda empresarial 
em cada local onde se visitou. Tem sido a percepção individual e autônoma do 
empresariado local acerca das melhores alternativas e possibilidades para seus ne-
gócios que vem dirigindo a tomada dos recursos nas três macrorregiões.

É razoável, contudo, afirmar que aqueles bancos com caráter mais de desen-
volvimento regional, como são o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, têm 
tido pró-ativismo no sentido de ir atrás do cliente, propor e orientar novos negócios. 
Não se pode dizer o mesmo, a partir dos relatos obtidos nas entrevistas, da atuação 
do Banco do Brasil no que se trata da aplicação dos recursos do FCO. Neste caso, 
os recursos confundem-se com as demais linhas de crédito operacionalizadas pela 
ampla e diversificada carteira deste banco. Entretanto, se percebe, amplamente 
nas três macrorregiões alvo da política regional, que definições setoriais e mesmo 
territoriais advindas de uma orientação de política de desenvolvimento regional 
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para fortalecimento de determinados setores e/ou territórios não estão presentes 
(ou estão fracamente presentes) na alocação dos recursos. 

Os empresários mostravam-se, ao longo das entrevistas, com raras exceções, 
desconhecedores da existência de uma política nacional de desenvolvimento regional 
que pudesse estar orientando a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais. 
Sabem que tais recursos visam ao apoio ao setor produtivo com financiamentos 
com taxas de juros mais baixas e com prazo de carência facilitado, entretanto, não 
atribuem, regra geral, qualquer proximidade dessas fontes a políticas explícitas de 
desenvolvimento regional. 

A base econômica local é, usualmente, o elemento de comando da demanda 
por recursos. Contudo, alguns produtores agropecuários, efetivamente os de gran-
de porte, mostraram-se altamente sabedores da dinâmica das políticas nacionais 
de apoio às suas atividades. Produtores de grande porte na atividade pecuária, 
por exemplo, com propriedades e negócios simultaneamente nas regiões Norte e  
Nordeste assumiram que manuseavam muito bem as operações de financiamento de 
ambas as fontes do FNO e FNE, bem como são captadores frequentes de recursos 
do BNDES e do crédito agrícola do Banco do Brasil. 

O gargalo da infraestrutura. Entre as três mais importantes dificuldades enfren-
tadas pelos empresários entrevistados estavam, por ordem, a elevada carga tributária, 
a deficiência da mão de obra e os deficit de infraestrutura. Quanto aos dois primeiros, 
pode-se afirmar que estão definitivamente fora do âmbito de qualquer possibili-
dade de atuação dos FCF. Entretanto, para a questão da infraestrutura, os FCF 
poderiam ter papel mais relevante no financiamento de projetos de investimento 
públicos e mesmo parcerias público-privadas. De fato, é amplamente sabido pela 
experiência e constatado pela literatura que, entre outros atributos das regiões de 
menor desenvolvimento no Brasil, está sua mais baixa dotação de infraestrutura em 
geral e, em particular, a de transportes e comunicações facilitadora dos negócios. 

Em regra geral, os montantes envolvidos em grandes obras de infraestrutura 
são elevados e requerem operações de project finance mais complexas. Os fundos 
constitucionais poderiam dar maior contribuição a esta tarefa de ampliação da 
dotação de infraestrutura nas três regiões onde atuam de maneira a elevar o efeito 
multiplicador dos investimentos privados em geral. 

• A visão dos gerentes (ofertantes do crédito) de agências

As percepções captadas pelas entrevistas realizadas junto aos gerentes das 
agências dos bancos operadores mostram que os maiores tomadores dos fundos 
constitucionais na amostra de municípios visitados são micro e pequenas empre-
sas que atuam no mercado local, havendo uma distinção regional na motivação 
para a tomada de recursos. Na Amazônia, os empréstimos, geralmente, são para 
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implantação e capital de giro; esta última modalidade muito presente nas agências 
do interior, devido ao elevado custo de deslocamento de pessoas e mercadorias.  
No Nordeste, implantação e capital giro são modalidades mais frequentes em 
municípios de mais baixa renda, porém houve também elevação na demanda de 
recursos para expansão do negócio ou da planta existente. No Centro-Oeste, a 
demanda é maior por modernização e giro. O capital de giro do FCO, geralmente, 
é residual, ou seja, só é ofertado quando os recursos para implantação e expansão 
não atingem as metas, ocasionando um aumento na demanda nos últimos meses 
do ano. 

Pode-se apontar por um ciclo de tomada de recursos que tem a seguinte 
direção: os recursos são demandados em primeiro lugar para implantação de ne-
gócio novo; na sequência, a demanda é orientada para o financiamento do capital 
de giro; e por fim, a demanda é reclamada para a expansão do nível de atividade 
prevalecente. Deve-se mencionar que o capital de giro, em particular, tem se ca-
racterizado como instrumento para tornar o demandante um tomador recorrente 
junto ao banco que financiou a sua implantação. 

Nas regiões Norte e Nordeste, os recursos do fundo são importantes desde o 
início do negócio, passando pelo fortalecimento e sua expansão posterior; enquanto 
no Centro-Oeste, a percepção mais frequente nos lugares visitados foi a de que os 
empresários primeiro se estruturam com recursos próprios, para somente depois 
passar a recorrer aos créditos dos fundos. 

Com relação à facilidade do processo, foi visualizado que no Nordeste, ge-
ralmente, as operações se tornam menos burocráticas na segunda operação, pelo 
estabelecimento de uma relação mais próxima e de maior conhecimento entre o 
tomador e o gerente do banco regional. No Centro-Oeste e Norte, foi percebido 
que as dificuldades burocráticas enfrentadas no ato da primeira operação entre as 
partes, continuavam em algum grau nas operações seguintes. 

Com relação ao atendimento de municípios mais de menor nível de desen-
volvimento socioeconômico, o BNB esteve, nos últimos cinco anos, em processo 
de expansão de seu número de agências, bem como tem realizado com frequência 
programas itinerantes, como o FNE itinerante e o agente de desenvolvimento.  
O Basa realiza o FNO itinerante para atender municípios mais pobres, entretanto, 
o vasto território e a incipiente infraestrutura são dificultadores da transmissão 
do crédito pelo território amazônico; enquanto o BB, cuja principal força está 
na sua enorme rede de agências no território nacional, não possui uma política 
direcionada ao atendimento peculiar e característico exigido pela política de 
desenvolvimento regional. 

Para os bancos, os principais problemas citados como entraves para a reali-
zação de suas operações dos recursos dos FCs foram: i) morosidade na emissão de 
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licenças por parte dos órgãos públicos; ii) baixo limite de aprovação no nível da 
agência e burocracia no trâmite interno do processo; e iii) falta de capacidade de 
gestão dos negócios por parte dos tomadores demandantes.

As sugestões de resolução apontadas para os problemas destacados acima 
foram: i) o aumento do limite de crédito no âmbito das agências; ii) parcerias com 
órgãos de assistência técnica governamentais; e iii) maior investimento na área de 
informática dos bancos de desenvolvimento, principalmente, no Norte e Nordeste 
– no Centro-Oeste, o BB já trabalha com processos totalmente informatizados. 

O principal concorrente dos recursos dos fundos constitucionais, tal como 
citado mais vezes pelos entrevistados, é o crédito do BNDES, devido aos procedi-
mentos desburocratizados na operacionalização desse último.

Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, o entrave citado de maneira mais fre-
quente ao ambiente de negócios foi a baixa e insuficiente qualificação da mão de 
obra. Na região Norte, o obstáculo mais citado foi o problema de transporte de 
pessoas e mercadorias associado às grandes distâncias a serem vencidas na região. 
Ademais, nas três regiões todos destacam que o nível atual de carga tributária co-
brada à atividade produtiva no país é um grande entrave ao seu desenvolvimento. 

Para solucionar estes problemas, os governos subnacionais são vistos como 
parceiros em assistência técnica e emissão de documentos. O nível federal é perce-
bido através da realização de obras de infraestrutura. No Nordeste, o crescimento 
recente das escolas técnicas estaduais e federais foi visto como um ponto positivo 
para melhoramento da mão de obra existente. 

Em todas as regiões, os gerentes pontuam, em geral, que as ações do Ministério 
da Integração são mais relacionadas à defesa civil e não visualizam o fundo constitu-
cional como instrumento deste ministério, mas entendem, por vezes remotamente, 
que são recursos governamentais intencionados para uma política regional. 

Sobre as perspectivas pensadas para o futuro, elas variaram muito conforme 
o perfil econômico do município e o grau de internalização dos projetos recen-
tes de maior envergadura, seja público ou privado. Todos apontaram para uma 
crença na melhora do cenário econômico no período vindouro (vale destacar que 
as entrevistas se concentraram no segundo semestre de 2014 e início de 2015).  
No Nordeste, esta perspectiva esteve ligada à existência de relevantes investimentos 
em obras do governo federal, como a transposição do rio São Francisco e cons-
trução de refinarias. No Norte e Centro-Oeste, contudo, não é percebida, entre 
os entrevistados, uma presença tão forte do governo federal quanto no Nordeste, 
e as previsões positivas para o cenário futuro foram mais tímidas e mais alinhadas 
com as condições prevalecentes no mercado. 
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Uma leitura sintética geral do comportamento dos atores entrevistados pode 
ser apresentada por uma interpretação comparada de suas principais vocalizações 
(quadro 2). Sobressai como elemento de convergência a visão do que vêm a ser os 
principais gargalos aos negócios (as deficiências de infraestrutura e de mão de obra) 
e do desconhecimento revelado dos fundos constitucionais como instrumentos de 
uma política nacional de desenvolvimento regional.

Noutra direção, as divergências apresentadas estão relacionadas à visão dos 
empresários de que os bancos (e por referência imediata, seus gerentes) são buro-
cráticos e dificultadores. Na contraparte, os gerentes disseram que os pequenos 
e micro empresários são despreparados para a gestão de seus negócios e para a 
elaboração de projetos consistentes de captação de recursos.

Os empresários se eximiram das disputas políticas nas localidades onde residem 
e operam negócios ao apontarem que governos (federal, estadual e/ou municipal), 
regra geral, atrapalham e estão pouco atentos a suas reivindicações. 

QUADRO 2
Visões convergentes e divergentes entre tomadores e ofertantes

Empresários/tomadores de recursos Gerentes/ofertantes de recursos

Convergência de visões Principais gargalos aos negócios: 
Infraestrutura precária, principalmente transportes;
Deficiência de mão de obra qualificada
Desconhecem a Política nacional de desenvolvi-
mento regional

Principais gargalos aos negócios:
Infraestrutura precária, principalmente transportes;
Deficiência de mão de obra qualificada
Maioria diz conhecer a PNDR, mas não sabem falar 
sobre seus objetivos, instrumentos e orientações.

Divergência de visões Acham que os bancos são excessivamente burocrá-
ticos, com os pleitos de financiamento demasiado 
demorados para aprovação
Governos atrapalham: vêm os governos (federal, 
estadual e municipal) indo na direção contrária dos 
negócios: não ouvem o produtor e fazem políticas 
voltadas para os interesses da classe produtiva. 
Regra geral, os empresários ouvidos se colocam à 
margem das disputas políticas locais. “O problema 
são os outros”.

a)Veem o empresário, mais efetivamente o pequeno 
e micro, pouco capacitado para a condução de 
seu próprio negócio (problemas de gestão) e com 
projetos de captação de recursos, via de regra, 
imprecisos e inconsistentes.
b) Governos podem ajudar: entendem que os gover-
nos têm papel relevante: o federal para realização 
da infraestrutura de transportes e comunicações 
e o estadual para as questões de licenciamento.

Elaboração dos autores.
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ANEXO A

QUESTIONÁRIO: EMPRESAS E EMPREENDEDORES DEMANDANTES

PARTE 1: A motivação para a tomada de recursos

• Por que sua empresa se decidiu pela captação de recursos do Fundo 
Constitucional (FC)? Para a empresa existem outras fontes de financia-
mento além desta? Quais?

• Na hipótese de inexistência de recursos do FC que opções sua empresa 
teria para financiar projetos de investimento?

• É a primeira vez que capta recursos do FC? Se não, quantas outras vezes?

• Esta unidade de produção é matriz ou filial? Há outras unidades? Onde? 
Elas também captam recursos de FC?

• Sua empresa é de capital majoritariamente local/regional ou é extrarregional? 

• Como avalia o esforço para realização do pleito/proposta de financiamento? 
É muito difícil e burocrático? É fácil? Algo pode ser melhorado? Já foi 
melhor/mais fácil antes ou agora está mais fácil?

• As empresas do setor produtivo onde seu negócio se insere (suas concorrentes) 
também captam recursos do FC?

• Como você avalia o tamanho de sua empresa frente ao mercado em que 
ela atua? Grande, média, pequena? 

Sua proposta de captação de recursos do FC visou à investimento para:

 - ampliação da planta atual? 

 - nova planta produtiva?

 - modernização da planta existente?

• A proposta de investimento para aumento de produção visa a uma mu-
dança do tamanho da empresa no mercado (passa de pequena à média, 
ou de média a grande, permanece na posição atual)?

• A proposta de investimento para aumento de produção visa ao mercado 
nacional ou também visa a exportações? Que papel as exportações vêm 
cumprindo no conjunto das vendas ao longo do tempo (está aumentando, 
diminuindo, não tem importância)? 
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PARTE 2: Decisão locacional

• Por que você decidiu localizar sua empresa neste município? Quais as 
principais vantagens e desvantagens desta localização? Existe ou existiu 
alguma intenção ou estudo para que esta empresa se desloque para outro 
município? Por que?

• Os produtos ofertados por sua empresa oferecem algum diferencial, de 
qualidade ou natureza, ligados à cultura local, matéria prima ou mão de 
obra especializada?

• Sua empresa tem ampliado seu quadro de funcionários? Em caso afirma-
tivo de onde provêm os novos trabalhadores? Deste município e entorno 
ou de regiões mais distantes?

 PARTE 3: Entraves ao desenvolvimento dos negócios

• Quais as maiores dificuldades que sua empresa enfrenta para a realização 
dos negócios? Tamanho do mercado, distância dos centros consumidores, 
infraestrutura de transportes e comunicações precária, mão de obra de 
baixa especialização, carga tributária, outra? (Pedir uma hierarquia das 
dificuldades: apontar a mais importante). 

• Você avalia que o quadro de dificuldades existente hoje deve perdurar por 
muito tempo? Algo está sendo feito para mudar? O que está sendo feito? 

• Qual pode ser papel do governo, isto é, da política pública, para alterar o 
quadro de dificuldades? Apontar, se possível, o papel das distintas esferas 
de governo (federal, estadual e municipal).

PARTE 4: Mercado e fornecedores

• Onde se localiza seu principal mercado consumidor (própria região; outra 
região do país; mercado externo)? 

• Qual a participação de cada um desses mercados nas vendas totais da 
empresa? Quais as dificuldades para realizar exportações (câmbio; ausência 
de prospecção de mercados; acesso a financiamento para exportação; não 
é objetivo da empresa)? 

• De onde (outra região; outro país) você compra, majoritariamente, seus 
insumos? E o maquinário?

• Qual papel as importações desempenham no fornecimento da empresa? 
Como essas importações vêm evoluindo? Qual o peso delas no total das 
compras? (Se o peso das importações vem crescendo, perguntar as razões). 
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• Você realiza/realizou plano de investimento em desenvolvimento tecno-
lógico? Em que consiste (centro/unidade de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) ou compra de tecnologia pronta/consolidada)?

• Como avalia, num prazo de cinco anos a frente, o potencial do mercado 
regional? E o nacional?

• Você acredita que precisará recorrer novamente a recursos do FC para 
continuar ampliando sua produção?



Avaliação Qualitativa da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR)  
e de seus Instrumentos Explícitos: uma percepção dos beneficiários e bancos operadores

 | 233

ANEXO B

QUESTIONÁRIO: AGÊNCIAS BANCÁRIAS

PARTE 1: Características dos financiamentos

• Existe algum padrão preponderante para quem toma recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento (FC) nesta agência em relação ao setor 
de atividade, ao porte e ao mercado onde atua a empresa?

• Qual o principal motivo para a concessão de empréstimos do FC? (Im-
plantação, expansão e modernização dos empreendimentos, expansão 
do mercado objetivo)

• Usualmente, as empresas são captadoras recorrentes de recursos dos FC?

PARTE 2: Financiamento do desenvolvimento regional

• Existe aderência dos financiamentos dos FC à PNDR (Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional)? De que forma o plano operacional do 
banco (ou outro plano do banco) está relacionado (ou segue diretrizes) 
com o desenvolvimento regional?

• Em relação aos municípios mais necessitados, a adequação e distribuição 
das agências bancárias para a concessão de financiamentos é satisfatória? 
O que precisaria melhorar?

• Quais são as estratégias e dificuldades para a expansão dos financiamen-
tos em municípios beneficiados pelos FC? A inexistência de agências 
bancárias é um problema? 

PARTE 3: Processo de concessão de empréstimos

• O banco prioriza a concessão dos recursos do FC para as empresas loca-
lizadas em municípios menos dinâmicos? Como os FC são acessados por 
empresários de municípios onde não há agências bancárias?

• Existe alguma sazonalidade nos pedidos ou algum padrão nos requeri-
mentos? Qual?

• As empresas recebem alguma orientação prévia ao financiamento? E pos-
terior ao financiamento? Como esta orientação influencia no desempenho 
das empresas? Em geral, as empresas contratam consultores externos 
para elaboração de tais planos de negócios ou de projetos de viabilidade 
econômica e financeira ou possuem capacidade interna?
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• Exige-se da empresa a apresentação de um plano de negócios ou de um 
projeto de viabilidade econômica e financeira? Qual o grau de detalhamen-
to? Em sua opinião, esta exigência influencia no êxito do financiamento?

• Qual o grau de rejeição de projetos? Quais fatores mais dificultam a 
concessão de recursos? No caso de empresas em implantação, quais as 
principais dificuldades encontradas para a concessão de recursos?

• Quais seriam as linhas de crédito alternativas aos FC? Os FC oferecem as 
melhores taxas? Existem linhas de crédito menos exigentes (garantias, por 
exemplo)? Em alguma circunstância, os recursos dos FC são preteridos 
a alguma linha de crédito?

• Há distinção entre o tomador de empréstimos de linhas tipo “Crediamigo” 
e via FC? (apenas para o Nordeste) 

• Houve alguma mudança no processo de concessão de empréstimos dos 
FC que melhorou o processo?

• Quais mudanças no processo de concessão de empréstimos você considera 
importante? Quais entraves poderiam ser removidos?

PARTE 4: Fatores que influenciam a inadimplência

• O solicitante, geralmente, apresenta alguma experiência prévia em empre-
endedorismo? Você acha que isso influencia aos resultados da empresa?

• Qual a importância do bônus de adimplência?4 Na sua percepção, ele 
incentiva a adimplência?

• Quais são os principais motivos para as renegociações e inadimplência?

• Você acha que as empresas são capazes de enfrentar a concorrência do 
mercado de outras regiões? Por que?

• Os empréstimos dos recursos dos FC são frequentemente liquidados 
antecipadamente? Quais os principais motivos?

PARTE 5: Papel dos governos

• Em sua opinião, quais são as maiores dificuldades para os negócios?  
Tamanho do mercado, distância dos centros consumidores, infraestrutura 
de transportes e comunicação precária, mão de obra de baixa qualificação, 
carga tributária, outra? 

4. Não há mais diferença entre as regiões. De acordo com a Resolução no 4.297 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN), de 30/12/2013, o bônus é de 15%, independentemente da região.
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• Qual pode ser papel do governo, isto é, da política pública, para alterar o 
quadro de dificuldades? Apontar se possível, o papel do governo federal, 
estadual e municipal distintamente. 

• Quais ações poderiam ser coordenadas entre bancos e o poder público 
para aperfeiçoar a utilização dos recursos dos FC para se reduzir as desi-
gualdades regionais e melhorar a distribuição das atividades produtivas 
no território?

• Como avalia, num prazo de cinco anos à frente, o potencial do mercado 
regional? E o nacional? Você acha que será um contexto favorável para 
novos financiamentos via FC? 




