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PREFÁCIO

O Brasil possui apenas 19 regiões metropolitanas com mais de 1 mi-

lhão de habitantes. Nelas residem aproximadamente 72 milhões de brasilei-

ros, o que representa 40% da população total, concentrando cerca de 50% 

da atividade econômica. Nelas se concentram as melhores oportunidades 

de educação e de emprego, os maiores investimentos públicos e privados, 

as maiores obras de infraestrutura, as maiores empresas etc. Todavia, tam-

bém nelas se concentram os maiores problemas urbanos: desemprego, 

violência, pobreza, déficit habitacional, trânsito caótico etc.

O Brasil tem 5.565 municípios, dos quais quase 90% (4.996 municí-

pios) possuem menos de 50 mil habitantes. Neles residem aproximadamen-

te 65 milhões de brasileiros, o que representa 36% da população total.

Podemos observar que os números populacionais são relativamente 

equivalentes entre as metrópoles e as pequenas cidades brasileiras. Toda-

via, se pensarmos em termos de investimentos, de políticas públicas, de 

distribuição tributária, dentre tantos outros aspectos possíveis, podemos 

facilmente perceber a enorme concentração espacial do desenvolvimento 

em favor das metrópoles e em detrimento das pequenas cidades.

A riqueza, o poder e o conhecimento estão concentrados nas metró-

poles. O mercado está concentrado nas metrópoles. Consequentemente, 

elas exercem um enorme poder de atração. As pessoas mais talentosas, 

mais inquietas, mais ousadas tendem a buscar oportunidades nestes cen-

tros de atração. É assim que as pequenas cidades perdem seus melhores 

empreendedores, comprometendo ainda mais suas possibilidades de de-

senvolvimento.
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Entretanto, mesmo concentrando tantos recursos humanos, materiais 

e simbólicos, as metrópoles não conseguiram produzir soluções satisfató-

rias para a maior parte dos seus problemas, como também não consegui-

ram assegurar qualidade de vida para a maior parte dos seus habitantes. 

Não seria o momento de olhar as pequenas cidades como outro caminho 

para um modelo de desenvolvimento humano, social e sustentável? Um 

desenvolvimento econômico e social includente?

Promover o desenvolvimento local é o principal desafio do mundo con-

temporâneo. Como traduzir as conquistas científicas e tecnológicas da hu-

manidade em qualidade de vida para todos? Como gerar oportunidades de 

trabalho e renda que permitam o acesso responsável aos bens de consumo 

para todos? Como despertar, em cada um, o protagonismo necessário pa-

ra que sejamos sujeitos do nosso destino? Como estimular a criação de 

espaços coletivos onde possamos compartilhar o planejamento e a gestão 

dos projetos que nos levarão ao nosso futuro desejado? Como realizar tudo 

isso ali onde efetivamente vivemos, onde nos relacionamos com as outras 

pessoas e com a natureza, no nosso lugar, no nosso território?

É preciso superar, definitivamente, a visão que confunde desenvolvi-

mento com crescimento econômico, com progresso material supostamente 

ilimitado. O desenvolvimento precisa ser pensado como um fenômeno re-

sultante de escolhas conscientes, na perspectiva da conquista da qualida-

de de vida para todos, no presente e no futuro.

Assim, o desenvolvimento precisa ser humano (melhorar a qualidade 

de vida das pessoas), social (não apenas de algumas pessoas, mas de 

todas as pessoas) e sustentável (das pessoas que estão vivas hoje, sem 

afetar as possibilidades daquelas que viverão no futuro).

O desenvolvimento precisa também ser local e solidário. Local, no 

sentido de que “o melhor lugar do mundo tem que ser aqui e agora”. Não 

faz sentido projetarmos nossos desejos para um tempo e um espaço futu-

ros, que jamais será alcançado. Isso é uma forma de autoengano. Solidá-

rio, porque já é tempo de aprendermos que não é a competição, mas, ao 

contrário, é a cooperação que produz efetivo desenvolvimento individual e 

coletivo.
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Além disso, o desenvolvimento precisa ser includente e endógeno. In-

cludente, no sentido de que precisa cuidar das pessoas, sobretudo daque-

las que vêm sendo “deixadas para trás” em razão da falta de equidade de 

direitos e oportunidades. Endógeno, porque precisa ser um processo “de 

baixo para cima e de dentro para fora”, ou seja, baseado no planejamento 

participativo e na gestão compartilhada, no protagonismo local.

O conceito de desenvolvimento local vem sendo elaborado num am-

biente de crítica ao fenômeno da exclusão social, que foi agravado pelo 

processo de globalização. Nesse sentido, o desenvolvimento local pretende 

ser includente e sustentável, na perspectiva de se afirmar como alternativa 

aos modelos dominantes, que se revelaram concentradores de riqueza e 

devastadores do meio ambiente.

Coerentemente, o conceito de desenvolvimento local tem adotado 

abordagens multissetoriais, que evitam modelos econômicos baseados 

numa única especialização produtiva do território, considerando, portanto, 

que a diversidade é um elemento imprescindível à sustentabilidade.

O desenvolvimento é produzido pelas pessoas. Não é um resultado 

automático do crescimento econômico. Resulta das relações humanas, do 

desejo, da vontade, das escolhas que as pessoas podem fazer para alcan-

çar uma melhor qualidade de vida. O desenvolvimento depende da adesão 

das pessoas, da decisão das pessoas de assumirem a condição de sujeitos 

sociais. Isso é o que chamamos de protagonismo. Não há desenvolvimento 

local sem protagonismo local.

O desenvolvimento exige parceria nas relações entre Estado, Merca-

do e Sociedade. O Estado, referido aqui como o conjunto das instituições 

governamentais, é um elemento imprescindível na promoção do desenvol-

vimento, porém, embora necessário, não é suficiente. O Estado, por melho-

res que sejam as políticas públicas de promoção do desenvolvimento, não 

pode substituir o Mercado e a Sociedade.

O Mercado, referido aqui como o conjunto das instituições econômicas, 

sobretudo as empresas, pode ser considerado como o principal elemento 

da equação do desenvolvimento, mas também não é capaz de prescindir 

da ação reguladora e provedora do Estado. A história evidencia que o Mer-
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cado, sem regulação e controle social, não tem sido capaz de realizar um 

modelo de desenvolvimento includente e sustentável.

A Sociedade, referida aqui como o conjunto das instituições de orga-

nização e representação social, também denominada de “sociedade civil”, 

é outro elemento fundamental na equação do desenvolvimento, pois tem o 

papel de realizar o controle público, seja do Estado, seja do Mercado, no 

sentido da defesa do bem comum, ou seja, do bem-estar e da qualidade 

de vida para todos. Não haverá desenvolvimento local sem a construção 

de formas de parceria entre governos, empresas e organizações de repre-

sentação social.

O desenvolvimento é o resultado produzido por escolhas conscientes 

que ampliam as possibilidades de alcance de um futuro desejado. Portanto, 

exige o planejamento participativo e a gestão compartilhada. O envolvi-

mento e compromisso das pessoas com a construção de seu próprio futuro 

dependem da sua participação e responsabilidade no planejamento e na 

gestão dos projetos e atividades que possam contribuir para a realização 

de seu plano de desenvolvimento.

O desenvolvimento depende da atitude empreendedora, ou seja, da 

proatividade, da capacidade de realizar, de fazer acontecer. O empreende-

dorismo nasce da autoestima e da autoconfiança das pessoas. Somente 

são empreendedoras as pessoas que acreditam em si mesmas, na capaci-

dade de sonhar e realizar os próprios sonhos. Não haverá desenvolvimento 

local sem estímulos à cultura empreendedora.

O desenvolvimento exige cooperação. Isso representa uma grande 

mudança de paradigmas. Aprendemos, desde muito cedo, que a natureza 

é um ambiente de competição, onde predomina a lei do mais forte. Depois 

aprendemos, por analogia, que, assim como na natureza, também na socie-

dade prevalece a competição. Todo o processo de socialização e educação 

escolar é feito com base no paradigma da competição. Finalmente, apren-

demos que, assim como na sociedade, também na economia prevalece a 

competição. Dessa forma, somos condenados a estar sempre buscando 

melhores condições de competitividade.

A competição existe. Ela é produto direto da escassez. Quando não 

somos capazes de produzir uma situação de abundância, somos obriga-
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dos a competir pelos recursos que suportam a vida. Aparentemente, como 

nossos desejos são ilimitados e como nossos recursos são limitados, es-

taremos sempre condenados a conviver com a escassez e, consequente-

mente, com a competição. Tudo isso é verdade, mas é apenas uma parte 

da verdade.

Também é verdade que, na natureza, na sociedade e mesmo na 

economia, muita coisa é movida pela cooperação. Todavia, apenas muito 

recentemente os estudiosos do desenvolvimento começaram a voltar sua 

atenção para este fenômeno. A cooperação é a base da vida social. O ser 

humano é um ser gregário, ou seja, capaz de viver em grupos, não apenas 

competindo, mas também cooperando.

Cooperação exige confiança. Confiança é um dos fundamentos da 

economia. O mercado nada mais é que um ambiente de trocas. Os agentes 

econômicos estão dispostos a fazer trocas porque não são autossuficientes 

e acreditam que a troca possa ser vantajosa para todas as partes envolvi-

das. Portanto, existe um nível básico de confiança que permite a troca e o 

funcionamento dos mercados.

Cooperação e confiança produzem organização e participação. Nin-

guém se dispõe a participar de organizações ou iniciativas coletivas fora 

de um ambiente de cooperação e confiança. Quanto mais organização e 

participação, mais empoderamento e controle público, ou seja, maior a ca-

pacidade da Sociedade de controlar o Estado e o Mercado.

Estamos falando de redes e democracia. Redes são formas de or-

ganização baseadas nas conexões entre sujeitos independentes. A rede 

é caracterizada por relações horizontais de troca, baseadas no conceito 

da distribuição, ao contrário da centralização ou subordinação, conceitos 

típicos das formas verticais e autoritárias de organização social.

Organizações em rede são organizações democráticas, pois estão 

abertas à livre participação, à adesão voluntária, são ambientes onde cada 

um fala por si. A democracia não é referida aqui como um procedimento 

de escolha de representantes, mas como um método de convívio entre 

diferentes, um método de negociação de conflitos e de produção de con-

sensos.

Prefácio
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É necessário radicalizar o conceito de democracia. Precisamos ir além 

da ideia de representação. É necessário que a democracia penetre nas ins-

tituições sociais e nos meios de comunicação. É preciso que a democracia 

não seja apenas um fenômeno político, mas também econômico. A tarefa 

democrática é descentralizar, desconcentrar e distribuir, tanto o conheci-

mento quanto a riqueza e o poder. Precisamos superar, definitivamente, o 

padrão de organização vertical, substituindo-o pelos modelos de organiza-

ção em redes distribuídas e densamente conectadas.

A democracia deve ser vista não apenas como uma “forma de gover-

no” baseada na legitimidade e soberania popular, na alternância de poder, 

na adoção de eleições regulares e periódicas, na representação política, no 

respeito às liberdades de opinião, organização, expressão e participação. 

Para além disso, a democracia também precisa ser vista como uma “forma 

participativa de organização” caracterizada pela desconcentração do po-

der, pelo compartilhamento de decisões e responsabilidades. Ainda mais, 

a democracia precisa ser vista como “um modo de regulação de conflitos”, 

baseado no reconhecimento do outro, da alteridade, da pluralidade, da di-

versidade, das diferenças, adotando formas de diálogo e negociação que 

engendrem modos regulados de convivência.

O desenvolvimento será includente e sustentável quando for produto 

de cooperação, confiança, redes e democracia.

Estas ideias, que venho defendendo há pelo menos duas décadas, 

revelam profunda sintonia com o pensamento de José Amorim de Oliveira 

Júnior, expresso em sua concepção de “desenvolvimento político”.

Amorim defende que “o desenvolvimento político é um processo que, 

embora não exclusivamente, depende eminentemente de uma tomada de 

decisão, de um querer, da definição de objetivos e metas a serem alcan-

çadas por uma comunidade, ou seja, é fruto de uma decisão política, da 

deliberação de uma coletividade que deve escolher que tipo de desenvolvi-

mento pretende atingir”.

Para Amorim, o desenvolvimento político exige uma nova significação 

do poder, não mais entendido apenas como forma de dominação e contro-

le, mas, sobretudo, como “uma experiência transformadora da realidade 
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na qual os atores locais estão inseridos, por meio de seu protagonismo e 

empoderamento”.

Amorim entende que o desenvolvimento político se sustenta sobre três 

alicerces fundamentais: a governança, o capital político e o autogoverno. A 

interação entre esses três componentes possibilitou a emersão de “fatores 

determinantes para o fenômeno do desenvolvimento político”, tais como a 

democratização, a ampliação da esfera pública, a inclusão de novos atores 

na cena política, o surgimento de uma nova cultura política de autogestão, 

onde a comunidade local começa a reconhecer sua capacidade de organi-

zação, planejamento e decisão para solucionar seus próprios problemas.

A análise da atuação do Sebrae na promoção do desenvolvimento 

local e na articulação de políticas públicas para a melhoria do ambiente de 

negócios das micro e pequenas empresas permitiu a Amorim dar concretu-

de à sua construção conceitual, oferecendo ao leitor um consistente estudo 

de filosofia e sociologia política.

Trata-se de uma obra relevante e oportuna, pois afirma, em meio a 

um cenário de crise, onde a atividade política institucional é vítima de uma 

profunda ausência de credibilidade, que existem alternativa e esperança. 

Elas estão justamente no exercício da cidadania ativa, na experimentação 

de uma democracia radical e de alta intensidade, que vem se construindo 

silenciosamente nas bases da sociedade, mas que já começa a irromper 

nas praças do velho e do novo mundo.

Juarez de Paula é sociólogo, pós-graduado em Desenvolvimento Econômico Local pelo Centro In-
ternacional de Formação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), especialista em Comércio 
Exterior pela Universidade Católica de Brasília e gerente da Unidade de Comércio do Sebrae Nacio-
nal. Integrou o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar  (Condraf/MDA) e o 
Conselho Nacional de Economia Solidária  (Conaes/MTE) no período de   2003/2010.
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INTRODUÇÃO

Esta obra foi escrita a partir da motivação em compreender a natureza 

política inerente ao trabalho de desenvolvimento promovido pelo Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás (ao qual doravante 

nos referiremos apenas como Sebrae em Goiás), entidade cuja atuação 

é comumentemente associada de forma restrita à sua contribuição ao de-

senvolvimento econômico local, a partir do apoio às micro e pequenas em-

presas, inexistindo, pelo que sabemos, produção acadêmica alusiva ao seu 

impacto no campo do desenvolvimento político.

Por entender que este assunto tem sido negligenciado há muito tempo, 

nos propusemos a investigá-lo, por meio do estabelecimento de um diálogo 

entre Filosofia Política (conceitos de democracia, deliberação, participação 

cívica, poder e política) e Sociologia Política (autogoverno, desenvolvimen-

to, capital político e governança política).

Escolhemos o Sebrae em Goiás como objeto para a pesquisa empíri-

ca em função da sua atuação no campo do desenvolvimento político, como 

definido no âmbito desta obra, a partir dos conceitos de governança, capital 

político e autogoverno, vez que, conforme foi corroborado pela pesquisa 

empírica, esta entidade tem relevante contribuição em cada uma dessas 

dimensões e ajuda a entender o processo de desenvolvimento político que 

vem sendo promovido não apenas pelo governo, mas, ademais, por outras 

entidades não governamentais.

Apesar de utilizarmos como objeto de pesquisa o Sebrae em Goiás, 

faremos menção, em alguns momentos, ao Sebrae Nacional, uma vez que 

é a instância responsável por emanar as diretrizes e orientações para todos 

os demais Agentes da entidade em todos os Estados.

Outros fatores que motivaram a escolha do Sebrae como objeto de es-

tudo foram os programas, projetos e ações desenvolvidos pela entidade, ao 
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longo de quatro décadas, nas áreas de Desenvolvimento Local, Integrado 

e Sustentável (DLIS), geração de emprego e renda, criação de governan-
ças, formação de lideranças e ações de empoderamento de comunidades 
locais, trabalhos no campo do associativismo e cooperativismo, ou ainda, 
mais recentemente, atuando em campos inovadores no Brasil (para entida-
des com sua composição híbrida, paraestatal), como é o caso dos segmen-
tos de arranjos produtivos locais e políticas públicas (com destaque para a 
atuação na criação e implementação da Lei Geral das Micros e Pequenas 
Empresas e do Microempreendedor Individual), seja em função da capilari-
dade da entidade, que atua na maioria dos municípios, de forma que reúne 
as condições ideais para a empiria que esta pesquisa deseja empreender 
sobre a temática do desenvolvimento político.

No primeiro capítulo, contextualizamos e conceituamos o desenvol-
vimento político e elaboramos uma análise crítica, cujo propósito princi-
pal é questionar a temática da participação política popular como um dos 
pilares do desenvolvimento político. Para tanto, levantamos as principais 
abordagens do desenvolvimento, com recorte na área do desenvolvimento 
político.

No segundo capítulo, analisamos a fundamentação teórica, a partir 
da qual elaboramos o conceito de desenvolvimento político: governança 
política (ampliação dos espaços públicos de poder; associacionismo e coo-
peração e contestação), capital político (a importância da confiança para a 
formação do capital social; recrutamento político e a inclusão política, que 
ocorre por meio da formação de novos líderes políticos) e autogoverno (em-
poderamento, protagonismo e responsividade), culminando na elaboração 
do Índice de Desenvolvimento Político, a partir da tríade conceitual aborda-
da (governança política, capital político e autogoverno). Não pretendemos 
propor um indicador que dê cabo da problemática do desenvolvimento po-
lítico, mas sim abordar de forma estruturada esta questão, com a criação 
de um indicador que tenha por finalidade medir o grau de contribuição do 
Sebrae para o desenvolvimento político, mais notadamente no campo do 
capital político.

O objetivo do terceiro capítulo é aprofundar a discussão levantada, 
abordando como estudo de caso a atuação do Sebrae em Goiás e explo-
rando a hipótese inicial da pesquisa, referente à relevância desta entidade 
no campo do desenvolvimento político. Para a elaboração deste capítulo 
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beneficiamo-nos de dados preliminares elaborados por outros pesquisado-
res, com destaque para as monografias de Lopes (2001) e Cypriano (2004), 
embora ambos tenham se dedicado à análise do Sebrae com foco diferente 
do abordado nesta pesquisa.

No último capítulo, analisamos também a atuação do Sebrae na área 
de políticas públicas e seu reposicionamento como uma agência de desen-
volvimento, sendo visto pelos empresários e lideranças em várias locali-
dades como a principal entidade de referência na indução e promoção do 
desenvolvimento local e setorial, espaço comumentemente ocupado pelo 
próprio Estado.

A atuação do Sebrae no campo das políticas públicas e do desenvolvi-
mento local e setorial fortalece seu papel institucional e corrobora a hipóte-
se da pesquisa quanto às implicações políticas da atuação desta entidade, 
comprovando a imbricação existente entre a atuação do Sebrae na pro-
moção do desenvolvimento econômico e seus desdobramentos políticos, 
já que em muitos casos a economia coloca-se como fator determinante do 
político e vice-versa.

A discussão levantada no último capítulo nos auxilia a compreender 
que o Sebrae possui, também, uma faceta ainda não explorada academica-
mente, qual seja a sua atuação como agente de desenvolvimento político, 
em que pese seu foco seja a promoção do empreendedorismo, da cultura 
e das inovações empresariais.

Esta obra nos auxilia a compreender que o Sebrae tem prestado uma 
colaboração fundamental para a formação de lideranças que passaram a 
ocupar espaço na vida política das localidades pesquisadas, conforme ex-
plicitado no último capítulo.

Para a elaboração desta obra, utilizamos pesquisas primárias e se-

cundárias.

Nas pesquisas primárias, utilizamos três abordagens:

a) observação participante: realizadas por meio de relato do acom-

panhamento do trabalho empreendido por colaboradores do Sebrae em 

Goiás (empregados e consultores credenciados), responsáveis pela gestão 

de projetos de desenvolvimento local e setorial, abrangendo atendimento 

a clientes, articulação com entidades parceiras, reuniões de planejamento 

e execução de trabalhos (seja no âmbito interno, dentro do próprio Sebrae, 
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seja com parceiros e clientes) e reuniões de comitê gestor dos projetos 

analisados. Os trabalhos de campo ocorreram em várias cidades do Esta-

do de Goiás, consistindo na participação do autor desta obra nas diversas 

atividades supracitadas, ora como gestor de projeto, responsável pela con-

dução dos trabalhos, ora como ouvinte e convidado.

b) pesquisas qualitativas: realizadas por meio de entrevistas em pro-

fundidade, aplicadas in loco, mediante roteiros estruturados para coleta de 

dados com o seguinte público: 12 gestores de projetos e colaboradores 

do Sebrae e 11 parceiros e lideranças locais participantes de projetos de 

desenvolvimento do Sebrae.

c) pesquisas quantitativas: realizadas pessoalmente, por meio da apli-

cação de questionários estruturados (contendo perguntas abertas e fecha-

das), com colaboradores, parceiros e clientes atendidos pelo Sebrae em 

Goiás, conforme detalhado no último capítulo.

As pesquisas secundárias se deram a partir de pesquisa bibliográfica 

(na qual recorremos aos principais autores de referência na temática estu-

dada, buscando suporte para responder às questões e hipóteses levanta-

das. Neste sentido, os autores arrolados foram essenciais para subsidiar o 

referencial teórico da investigação empreendida), bem como por meio da 

análise de documentos e diversas publicações divulgadas pelo Sebrae em 

Goiás por meio de seus sites institucionais (www.sebraego.com.br e www.
sigeor.sebrae.com.br, este último sendo o local onde a entidade divulga 

informações referentes à Gestão Estratégica Orientada para Resultados - 
Geor)1, cuja finalidade é gerar informações sobre a efetividade da atuação 
do Sebrae junto ao público-alvo atendido pela entidade.

1 A metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor) foi estabelecida pelo Sebrae 
Nacional em 2003, consistindo em uma importante iniciativa de transparência à atuação do Sebrae. Ini-
ciada com apenas 13 projetos pilotos em oito unidades estaduais do Sebrae, esta metodologia alcançou 
em 2010 aproximadamente 700 projetos, em todas as unidades federativas. A Geor tem os seguintes 
princípios fundamentais: públi co-alvo definido; orientação das ações e dos recursos para resultados 
finalísticos; adensamento da visão estratégica e intensidade, prontidão e proximidade da ação geren-
cial. A Gestão Estratégica Orientada para Resultados é tendência mundial. Organismos internacionais e 
agências públicas de diversos países, como Canadá, Austrália, Reino Unido, EUA, Chile, Méxi co, Hungria, 
dentre outros, adotam esse tipo de gestão. Nas duas últimas décadas, tanto nas economias avançadas 
como nas emergentes, as instituições que operam com recursos públicos vêm sendo desafiadas a de-
monstrar, de forma transparente, a efetividade do uso desses recursos em benefício de seu público-
alvo e da sociedade. O enfoque da gestão muda, nesse contexto, da oferta de produtos e serviços para 
a geração de resultados que se traduzam em transformações efetivas na realidade do público-alvo. 
Medição, avaliação e divulgação desses resultados são exigências para legitimar a instituição frente à 

Introdução



25

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

Todos os projetos de desenvolvimento elaborados ou geridos pelo Se-
brae que foram citados nesta obra estão estruturados na metodologia Geor, 
o que permite seu acesso e consulta pública via site www.sigeor.sebrae.
com.br.

Esta obra abrange o período de 2004 (ano no qual ocorreu a implan-

tação da Metodologia Geor no Sebrae em Goiás) até o ano de 2011. Nes-

se intervalo, o pesquisador acompanhou diferentes gestões de diretorias 

do Sebrae (cada uma, com mandato de dois anos, até 2010, e de quatro 

anos, de 2011 em diante), tendo como recorte geográfico a atuação do 

Sebrae em Goiás, prioritariamente nos pequenos municípios goianos2, que 

refletem com mais efetividade a temática abordada na pesquisa, qual seja, 

os impactos da atuação do Sebrae em Goiás no desenvolvimento político, 

mediante a democratização das estruturas de poder e empoderamento dos 
atores locais.

A seguir apresentamos quadro com a lista dos municípios analisados 
na pesquisa quantitativa.

sociedade. O Sebrae implantou a Geor objetivando dar mais clareza e transparência a seus resultados 
e à alocação de recursos; favorecer a integração e a concentração de esforços da organização e dos 
parceiros; cons truir uma base consistente para o controle e a avaliação de resultados; estabelecer com-
promissos e responsabi lidades claros em relação à execução, recursos e gestão; ampliar a capacidade 
de monitoramento, mensuração e avaliação de resultados (cf. Sebrae, 2006a, p. 20).
2 Optamos por analisar a atuação do Sebrae prioritariamente nos pequenos municípios, assim defini-
dos neste trabalho como aqueles com até 20.000 habitantes, em função do fato de eles constituírem 
cerca de 73% do total dos 5.506 municípios brasileiros, nos quais residem cerca de 20% da população 
brasileira, ou seja, aproximadamente 34 milhões de habitantes (PNUD, 1997).
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Quadro 1 - Lista dos municípios abordados na pesquisa quantitativa

Município 
goiano 

pesquisado

Distância 
da sede 

municipal 
à capital 

(km)*

Produto 
Interno Bruto 

per capita 
(R$) **

População 
estimada 
(total de 

habitantes) 
***

Projeto(s) pesquisado(s)

Alto Paraíso 
de Goiás

425 6.332,10 6.939
Desenvolvimento do Turismo na 
Região de Alto Paraíso e Caval-
cante

Aparecida de 
Goiânia

18 7.827,05 465.092 APL Tecnologia da Informação

Cavalcante 507 24.817,66 9.411
Desenvolvimento do Turismo na 
Região de Alto Paraíso e Caval-
cante

Goiânia
Não se apli-
ca

15.376,50 1.318.148
APL Tecnologia da Informação
Desenvolvimento da Confecção de 
Moda Feminina em Goiânia

Guarani de 
Goiás

550 6.577,82 4.226
Ovinocaprinocultura na Reserva 
da Biosfera Goyaz

Iaciara 509 6.055,56 12.539
Ovinocaprinocultura na Reserva 
da Biosfera Goyaz

Jaraguá 110 7.022,07 42.529 APL de Confecções de Jaraguá

Mara Rosa 331 7.520,76 10.550
Desenvolvimento do Arranjo Pro-
dutivo Local do Açafrão de Mara 
Rosa

Nova Roma 577 7.882,03 3.452
Ovinocaprinocultura na Reserva 
da Biosfera Goyaz

Posse 515 6.027,04 31.833
Ovinocaprinocultura na Reserva 
da Biosfera Goyaz

Sítio 
D’Abadia

563 8.233,04 2.836
Ovinocaprinocultura na Reserva 
da Biosfera Goyaz

Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento/Superintendência de Estatística, 
Pesquisa e Informação - Seplan/Sepin (http://www.seplan.go.gov.br/sepin/
* É a distância medida a partir do referencial estabelecido na Capital, BR-153 Km 500 (Viaduto da Av. 
Anhanguera), até o acesso à sede do município.
** Produto Interno Bruto (dados do ano de 2008): total de riqueza (bens e serviços) gerada por um 
período de tempo (geralmente de um ano) em um espaço geográfico (país, região, Estado ou municí-
pio). PIB per capita: corresponde ao valor do PIB global dividido pelo número absoluto de habitantes 
de um país, região, Estado ou município.
*** (dados de 2011): a estimativa da população municipal é realizada anualmente pelo IBGE para 
atender a requisitos de dados do Tribunal de Contas da União.
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Faz-se necessário observar que as declarações e opiniões manifes-

tadas neste livro são de responsabilidade do seu autor, que trabalha no 

Sebrae em Goiás desde o ano de 1993, não retratando, portanto, o ponto 

de vista da instituição objeto deste estudo.



CAPÍTULO I - O DESENVOLVIMENTO 
POLÍTICO: CONTEXTUALIZAÇÃO

Captar a natureza do subdesenvolvimento não é tarefa fácil:
muitas são as suas dimensões e as que são facilmente visíveis

nem sempre são as mais significativas.
(Celso Furtado, O mito do desenvolvimento econômico, p. 22)

Este capítulo tem como objetivo contextualizar a temática do desen-

volvimento político a partir da apresentação da forma pela qual este con-

ceito tem sido tratado na tradição da pesquisa, seja da sociologia, seja da 

ciência política.

Para tanto, questionaremos a participação política popular em massa 

como critério primordial para o desenvolvimento político, apresentando, co-

mo contraponto, a importância da apatia política e a perspectiva filosófica 

do desenvolvimento como decisão política e, como tal, fruto da delibera-

ção de uma coletividade que deve escolher que tipo de desenvolvimento 

se pretende atingir, de forma a se alcançar o que se denomina aqui de 

“desenvolvimento ideal” (contraposto ao subdesenvolvimento e ao super-

desenvolvimento).

1.1 Desenvolvimento político: uma lacuna na pesquisa sociológica

Geralmente as dimensões econômica, social e ambiental do processo 

de desenvolvimento são amplamente abordadas, havendo pouca ênfase e 

atenção a seus aspectos políticos, o que se deve, em parte, ao enfoque em 

questões de interesse particular dos países desenvolvidos.

Durante muito tempo predominou a confusão entre crescimento (ex-

pansão econômica quantitativa) e desenvolvimento (mudança qualitativa), 

distinção esta que atualmente já está consolidada na teoria da sociologia 

econômica, cujo consenso é de que, embora intimamente vinculados, tra-

tam-se de conceitos distintos.
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Etimologicamente, o substantivo desenvolvimento deriva do verbo de-

senvolver, que significa des-envolver (do latim involvere, tapar, cobrir em 

volta, enrolar, rodear, circular). Assim, desenvolver pode ser entendido co-

mo descobrir o que até então estava envolvido, protegido por um invólucro, 

fazer crescer e dar mais força.

No sentido mais amplo e fundamental do termo, “desenvolvimento” 

significa mudar para melhor. Assim definido seu significado, porém, pelo 

menos duas questões surgem inevitavelmente: quais são os critérios para 

determinar o que é “melhor”? Mudança para quem e por quem?

Claramente, o problema do critério de se definir o que é o “melhor” 

vai ao cerne do conceito de desenvolvimento. A adequação e propriedade 

da resposta à pergunta “crescimento em direção a quê?” determinam, em 

parte, pelo menos a adequação e correção do conceito de desenvolvimen-

to, conforme nota Syng-Ek (1978, p. 8-17), para quem todos os estudos 

positivistas sobre o desenvolvimento político são baseados na hipótese de 

que há fundamentos empíricos para julgar o que é “melhor” e que, conse-

quentemente, existem fundamentos empíricos para distinguir quais são as 

mudanças que geram desenvolvimento das demais.

Ademais, dizer que uma forma de sociedade é melhor do que outra 

é dizer que, se seus integrantes reconhecem a diferença, tentarão criar o 

melhor e não o pior (cf. Chilton, 1988, p. 5).

O termo desenvolvimento é uma metáfora, no entender de Lewontin 

(2002), que traz consigo um compromisso anterior quanto à natureza do 

processo:

Desenvolvimento (development em inglês; Entwicklung em ale-
mão; desarrollo em espanhol e sviluppo em italiano) é, literalmen-
te, o desdobrar ou o desenrolar de algo que já está presente e em 
certo sentido pré-formado. Essa mesma palavra é utilizada em 
inglês para nomear o processo de revelar uma imagem fotográfi-
ca. A imagem já está imanente no filme, no interior da câmera, e o 
processo de revelação – development, em inglês – simplesmente 
torna visível a imagem latente. É exatamente essa a visão da bio-
logia do desenvolvimento a respeito do desenvolvimento de um 
organismo. A moderna biologia do desenvolvimento é totalmente 
concebida em termos de genes e organelas celulares, cabendo 
ao ambiente apenas fazer as vezes de cenário. Considera-se que 
os genes no ovo fertilizado determinam o estado final do orga-
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nismo, enquanto o ambiente em que o desenvolvimento ocorre é 
tão-somente um conjunto de condições propícias a que os genes 
se expressem, assim como o filme fotográfico, ao ser exposto, 
produzirá a imagem que nele já está imanente, quando colocado 
nos líquidos apropriados e na temperatura adequada.

A distinção entre crescimento (que se manifesta pelo aumento da 

população e da riqueza) e desenvolvimento econômico foi ressaltada por 

Schumpeter (1982, p. 63), que afirma que produzir é combinar as coisas 

e as forças presentes em nosso domínio (crescimento), enquanto produ-

zir outra coisa ou de outra forma é combinar essas forças e essas coi-
sas (desenvolvimento) de outra maneira, de modo que o desenvolvimento 
econômico, segundo o referido autor, não deriva de pequenas mudanças, 
marginais ao sistema, mas sim de mudanças revolucionárias que alteram 
definitivamente a situação anterior, o que ele denominou de “destruição 
criadora” ou inovação.

Na medida em que se pode realizar essa nova combinação partindo 
com o devido tempo da antiga, passo a passo, por meio de uma adaptação 
contínua, tem lugar uma modificação, eventualmente um crescimento, mas 
não existe nenhum fenômeno novo nem desenvolvimento no sentido por 
nós dado a essa palavra: “Estamos assim diante de uma sutil distinção 
entre crescimento e desenvolvimento. Aparentemente o crescimento é gra-
dual e o desenvolvimento se faz por saltos” (Furtado, 2000a, p. 47-48).

Sen (2000, p. 17) chama de “visões mais restritas de desenvolvimento”, 
se referindo àquelas que identificam o desenvolvimento com crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB), aumento de rendas individuais, industria-
lização, avanço tecnológico ou modernização social. O autor reconhece 
a importância desses indicadores, como meio de “expandir as liberdades 
desfrutadas pelos membros da sociedade”, mas os distingue de desenvol-
vimento.

O desenvolvimento é um conceito multidimensional e complexo, de 

caráter fugidio, que “não se presta a ser encapsulado em fórmulas simples 

e tem evoluído durante os anos, incorporando experiências positivas e ne-

gativas, refletindo as mudanças nas configurações políticas e as modas 

intelectuais” (Sachs, 2004, p. 25).

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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Essa complexidade da temática do desenvolvimento gerou uma litera-
tura vultosa, bem como várias abordagens, das quais destacamos as mais 
relevantes, a nosso ver:

a) Abordagem clássica: entende o desenvolvimento como mero pro-
cesso de crescimento econômico. Defende estratégias de desenvolvimento 
que requerem soluções técnicas, tais como melhor planejamento, aumento 
do PIB, fomento à industrialização, modernização social, estruturas ma-
croeconômicas sólidas, melhores termos de compra e políticas de preços, 
diversificação das estruturas produtivas, incrementos significativos e contí-
nuos da produtividade de trabalho. Não se dava muita atenção, entretanto, 
à necessidade de se atingir profundamente a sociedade e de se lidar com 
as realidades sociais e políticas mais complexas.

b) Desenvolvimento como processo social: defende que o verdadeiro 
desenvolvimento é, principalmente, um processo de ativação e canalização 
de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, de exercício da 
iniciativa e da criatividade. Trata-se, portanto, de um processo social e cul-

tural, e apenas secundariamente econômico:

[...] o desenvolvimento ocorre quando, na sociedade, manifesta-
se uma energia capaz de canalizar, de forma convergente, forças 
que estavam latentes ou dispersas. Uma verdadeira política de 
desenvolvimento terá que ser a expressão das preocupações e 
das aspirações dos grupos sociais que tomam consciência de 
seus problemas e empenham-se em resolvê-los. (Furtado, 1967)

Nesta abordagem, o desenvolvimento de uma região, no longo prazo, 

depende profundamente da sua capacidade de organização social e políti-

ca para modelar o seu próprio futuro, o que se relaciona, em última instân-

cia, com a disponibilidade de diferentes formas de capitais intangíveis na 

região. No âmbito social, o desenvolvimento deve promover a homogenei-social, o desenvolvimento deve promover a homogenei-

zação da sociedade, reduzindo as distâncias sociais abismais que separam 

as diferentes camadas da população (Sachs, 2004, p. 117).

Segundo Cardoso e Faletto (2004, p. 27), o desenvolvimento é em si 

mesmo um ‘processo social’; mesmo seus aspectos puramente econômi-

cos deixam transparecer a trama de relações sociais subjacentes. Afinal, 

o conceito de desenvolvimento se aplica a sociedades humanas e, assim, 

não pode haver nenhum tipo de desenvolvimento se não houver desenvol-

vimento social.
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c) Desenvolvimento humano: surgida no início dos anos 1990, princi-

palmente a partir de estudos capitaneados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), essa abordagem ambicionava mais do que o simples cresci-
mento econômico. Apresentava uma visão mais abrangente e inclusiva das 
capacidades pessoais – não apenas para ter uma renda maior, mas para 
aumentar as suas possibilidades, para saber e fazer mais, e para ter mais 
saúde, habilidade e vigor, a fim de levar uma vida completa e prazerosa 
(Lopes, 2005, p. 72-73).

d) Enfoque nas instituições: a teoria do desenvolvimento começou a 
se desviar do fundamento do capital há quase 50 anos, primeiramente en-
fatizando a tecnologia e, posteriormente, o papel de ideias que, de forma 
mais geral e final, enfocam as instituições. Esse movimento reforçou a con-
vicção de que a qualidade de instituições básicas de governança deveria 
ser considerada o elemento-chave para fomentar o crescimento (cf. Evans, 
2003, p. 21-22)3.

e) Desenvolvimento a partir da inovação: tem como principal expo-
ente Schumpeter (1982), cujo enfoque é basicamente diverso dos demais 
economistas neoclássicos por focar na ação criadora do empresário, que 
transforma o processo produtivo por meio da introdução de inovações. É 
principalmente por essa mudança de perspectiva que sua obra parece hoje 
tão atual. Todavia, ela vale mais pela mudança de enfoque do que por sua 
capacidade explicativa do processo de desenvolvimento econômico (cf. 
Furtado, 2000a, p. 47).

f) Desenvolvimento sustentável: abordagem surgida a partir dos estu-
dos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças climáti-
cas, no início da década de 1970, como resposta à crise ambiental e social 
que se abateu sobre o mundo desde a segunda metade do século passado. 
Concilia a necessidade de desenvolvimento econômico com a promoção do 
desenvolvimento social e respeito ao meio ambiente: “O desenvolvimento 
sustentável é uma forma de viver e de fazer crescer a economia, de modo 
que sejam geradas riquezas e conforto para as populações, sem com isso 
comprometer a natureza para as gerações futuras” (CMMAD, 1987, p. 18).

3  A implementação dominante dessa percepção é denominada por Evans (2003, p. 21) de �monocul- A implementação dominante dessa percepção é denominada por Evans (2003, p. 21) de �monocul-
tura institucional”, tentativa de impor planejamentos institucionais uniformes nos países do Sul, o que 
tem produzido resultados frustrantes.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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Essa abordagem tem vários expoentes, dentre os quais destacamos 

Sachs (2004, p. 16), que cita cinco pilares do desenvolvimento sustentável: 

1) social: fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, 

por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaça-

dora sobre muitos lugares problemáticos de nosso planeta; 2) ambiental: 

com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como 

provedores de recursos e como ‘recipientes’ para a disposição de resídu-

os); 3) territorial: relacionado à distribuição espacial dos recursos, das po-

pulações e das atividades; 4) econômico: sendo a viabilidade econômica a 

conditio sine qua non para que as coisas aconteçam; 5) político: a gover-

nança democrática é um valor fundador e um instrumento necessário para 

fazer as coisas acontecerem.

g) Desenvolvimento como liberdade: abordagem elaborada por Sen 

(2000), objetiva a transformação da sociedade com respeito ao alargamen-

to das escolhas e liberdades, guiadas por uma visão de desenvolvimento 

de longo prazo. Reconhece a importância do crescimento econômico ape-

nas como parte da questão, sendo relevante pelo que ela nos permite fazer 

(as liberdades substantivas que nos ajuda a obter) e preconiza o combate 

às privações de liberdade. Para o autor, uma concepção adequada de de-

senvolvimento deve ir além da acumulação de riqueza e do crescimento 

do Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda: o 

desenvolvimento deve ser avaliado em termos da “expansão das capacida-

des das pessoas para levarem o tipo de vida que valorizam”, o que é a sua 

definição de liberdade. A gama de capacidades4 é enormemente variada – 

desde ter acesso fidedigno à nutrição adequada à possibilidade de ser um 

participante respeitado na vida comunitária. A expansão das capacidades 

4  A introdução do conceito de capacidade, em 1990, nos Relatórios de Desenvolvimento Humano 
(RDH) foi inovadora, no sentido de que proporcionava uma lente diferente para medir o desenvolvi-
mento. Nos anos que se seguiram, os RDH comentaram extensivamente sobre esse assunto: o padrão 
de vida para uma sociedade deveria ser julgado não pelo nível médio de renda, mas pela capacidade 
das pessoas de viver as vidas que elas valorizam. Os produtos também não devem ser valorizados por 
si só – eles devem ser vistos como maneiras de melhorar as capacidades, como saúde, conhecimento, 
autorrespeito e a habilidade de participar da vida da comunidade (PNUD, 1997). Segundo o conceito de 
capacidade, a atenção se concentra nos funcionamentos que uma pessoa pode ou não atingir, dadas as 
oportunidades que tenha. Os funcionamentos se referem às diversas coisas valiosas que uma pessoa 
pode fazer ou ser, como viver muito, ser saudável, ser bem nutrida, vivendo bem com outras pessoas 
da comunidade e assim por diante. O objetivo principal do desenvolvimento humano é desenvolver e 
usar todas as capacidades humanas.
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das pessoas depende tanto da eliminação da opressão quanto da provisão 

de recursos como educação básica, saúde e redes de segurança social, 

mas nenhum desses itens necessariamente se reflete em rendas reais. O 

crescimento de rendas provavelmente expandirá as capacidades das pes-

soas5, mas não pode ser considerado, em si, o padrão de medida decisivo 

de desenvolvimento ou bem-estar6. O desenvolvimento tem de estar rela-

cionado, sobretudo, com a melhoria da vida que levamos e das liberdades 

que desfrutamos. A expansão das liberdades torna nossa vida mais rica 

e também permite que sejamos seres sociais mais completos, pondo em 

prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos e in-

fluenciando esse mundo (Sen, 2000, p. 28). 

Amartya Sen ofereceu à teoria do desenvolvimento uma de suas 

reconceituações mais importantes, pois, a partir dele, o desenvolvimento 

passa a ser entendido em termos da universalização e do exercício efetivo 

de todos os direitos humanos7: políticos, civis, econômicos, sociais e cul-

turais.

Feita esta breve exposição sobre o conceito mais amplo de desenvol-

vimento, abordaremos, na próxima seção, a dimensão política do desen-

volvimento, apresentando as várias correntes e linhagens teóricas sobre 

o assunto e demonstrando em que medida a problemática do desenvolvi-

mento político é, ainda, uma questão em aberto, tendo em vista a falta de 

uma teoria consistente sobre o tema, vinculada a um indicador que permita 
medir este fenômeno.

5  Especialmente das pessoas que possuem baixos níveis de renda econômica.
6  Com a abordagem do enfoque de capacidade, Sen (2000) coloca em primeiro plano a participação 
popular nas decisões políticas e no processo de desenvolvimento socioeconômico, argumentando que 
as instituições deliberativas devem ser centrais para qualquer conceituação de desenvolvimento.
7  O crescimento do PIB ou de alguns outros indicadores de expansão econômica global não é sufi-
ciente na análise do desenvolvimento econômico. É preciso, conforme propugna Sen (2000, p. 176), 
considerar também o impacto da democracia e das liberdades políticas sobre a vida e as capacidades 
dos cidadãos: �É particularmente importante, nesse contexto, examinar a relação entre, de um lado, 
direitos políticos e civis e, de outro, a prevenção de grandes desastres (como as fomes coletivas). Os 
direitos políticos e civis dão às pessoas a oportunidade de chamar a atenção eficazmente para necessi-
dades gerais e exigir a ação pública apropriada. A resposta do governo ao sofrimento intenso do povo 
frequentemente depende da pressão exercida sobre esse governo, e é nisso que o exercício dos direitos 
políticos (votar, criticar, protestar etc.) pode realmente fazer diferença. Essa é uma parte do papel ‘ins-
trumental’ da democracia e das liberdades políticas”.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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1.2 Contextualização: o conceito de desenvolvimento político

a) Principais críticas e questões em aberto sobre o conceito de desen-

volvimento político

Apresentaremos, a seguir, várias críticas levantadas por Sharma & 

Sharma (2007, p. 329-330) a respeito do conceito de desenvolvimento po-

lítico, cuja pertinência será avaliada nas próximas seções:

a.1) Falta de precisão

Apesar da vasta literatura disponível sobre o assunto, o conceito de 

desenvolvimento político não foi definido com precisão nem sistematizado 

em nenhuma teoria, embora haja uma série de especulações e hipóteses a 

seu respeito. Tampouco há qualquer consenso sobre o significado do termo 

“desenvolvimento político”8.

a.2) Ausência de coerência

De acordo com Wood (apud Sharma & Sharma, 2007, p. 329), os es-

tudos sobre o tema do desenvolvimento político “sofrem com a ausência de 

qualquer modelo político coerente do processo de desenvolvimento [...] to-

da a análise é deixada no ponto em que fatores extrapolíticos definiram as 

condições para a mudança política”. O desenvolvimento político tem sido 

estudado por diversas ciências, mas, como Verma apontou (apud Sharma 

& Sharma, ibidem), o maior inconveniente desses estudos, no entanto, era 

que eles trataram de desenvolvimento político “como variável dependente, 

gerada por outra coisa, uma onda mundial de modernização, nacionalismo 

ou democracia, e não como uma variável independente, que, por sua vez, 

poderia moldar as coisas”.

a.3) Ausência de um modelo uniforme

Diferentes autores têm apresentado diferentes modelos de desenvol-

vimento político, mas sem uma uniformidade, o que torna difícil entender 
como um modelo deve ser adotado por uma determinada sociedade. Por 

8  Cf. Riggs, 1967, p. 31 apud Sharma & Sharma, 2007, p. 329.
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exemplo, os escritores comunistas e os pensadores capitalistas propuse-

ram análises muito diferentes de desenvolvimento político e, com isso, o 

terceiro mundo enfrenta um dilema para aceitar este ou aquele modelo.

A ausência de um modelo padrão de desenvolvimento político não 

impediu, entretanto, que a abordagem deste tema tenha sido de alguma 

utilidade para a ciência política ou para a sociologia, e talvez a principal 

lição aprendida seja que o mundo da política nunca esperou o observador 

concluir a sua contemplação silenciosa. No século atual, o desenvolvimen-

to político parece estar acontecendo em um ritmo cada vez mais acelerado, 

tornando obsoletos muitos estudos comparativos antes mesmo de eles se-

rem concluídos.

a.4) Indefinição sobre a formulação de um conceito complexo ou uni-

tário

Em seu esforço em definir o desenvolvimento político, os cientistas 

políticos e sociólogos tiveram de optar por uma abordagem complexa ou 

unitária e, uma vez que vários pesquisadores tiveram muitas ideias sobre 

o que constituía o desenvolvimento político, a tendência que prevaleceu foi 

de pensá-lo como um conceito complexo.

Esta tendência foi explicada por Pye (1967, p. 16) sobre a base das 

características multifuncionais da política, o que significa que nenhuma es-

cala simples poderia ser usada para a medição do grau de desenvolvimen-

to político. 

A abordagem do desenvolvimento político como um processo com-

plexo é bastante razoável, embora corra o risco de elaborar uma definição 

muito ampla.

Na abordagem do desenvolvimento político como um conceito unitá-

rio, a tendência é defini-lo estreitamente, como fez Huntington (1971), por 

exemplo, identificando-o com institucionalização, roubando-lhe muito da 

riqueza e das conotações associadas ao conceito, ou muito amplamente, 

mascarando um conceito complexo sob uma etiqueta unitária.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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a.5) Conceito descritivo ou teleológico?

Uma questão apontada por Huntington (1971, p. 303) se referia a que 

medida o desenvolvimento político poderia ser compreendido como um 

conceito descritivo ou teleológico.

No primeiro caso, ele presumivelmente se referiria tanto a um pro-

cesso simples quanto a um grupo de processos. Nesse sentido, Organski 

(1965, p. 5) afirmou que “[...] deve-se reconhecer que não há uma etapa 

final do processo de desenvolvimento político, não há um abrigo onde todas 

as nações irão finalmente repousar”.

Como conceito teleológico, por outro lado, ele é concebido como um 

movimento em direção a um objetivo particular, definido não em termos de 

seu conteúdo, mas em termos de sua direção.

A definição de desenvolvimento político em termos de objetivos pode-

ria não ter criado dificuldades se ela tivesse um critério claro e um índice 

razoavelmente preciso para mensurar o progresso em direção àqueles ob-

jetivos.

a.6) Falta de rigor científico

Junte-se a essas críticas e questionamentos a observação feita por 

Chilton (1997, p. 1), de que o campo do desenvolvimento político “ainda 

não é um campo científico, mas pode vir a ser, se seguir um programa de 

conceituação, teorização e testes”, bem como o argumento de Huntington 

(1971, p. 45), segundo o qual o desenvolvimento político “é uma definição 

confusa, não pode ser distinguido de outras formas de mudanças, e deve 

ser abandonado como um conceito”.

Nas próximas seções demonstraremos como, em grande medida, par-

te dessas críticas é fundamentada, e esperamos contribuir para o avanço 

da pesquisa científica sobre a temática do desenvolvimento político, funda-

mental, a nosso ver, para uma melhor compreensão da realidade que nos 

cerca.

Afinal, em que pese as várias questões ainda em aberto sobre a te-

mática do desenvolvimento político, como defendeu Pinto (1975, p. 102), 

“não há, na estrutura íntima dos fenômenos que constituem o campo de in-
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teresse sociológico do desenvolvimento [...], nada que impeça sua análise 

científica. Essa análise é possível e necessária”.

b) Um breve histórico do conceito de desenvolvimento político

O estudo do desenvolvimento político começou quando os cientistas 

sociais se tornaram conscientes de que o desenvolvimento econômico – a 

primeira forma de desenvolvimento social a ser cientificamente analisada 

– não seria explicável sem se recorrer a fatores e condições não econômi-

cas, nem deveria ser aceito como a única forma de desenvolvimento social, 

conforme observa Jaguaribe (1975, p. 15).

Em uma breve pincelada sobre o histórico das principais iniciativas 

de se estudar a questão do desenvolvimento político, Syng-Ek (1978, p. 8) 

afirma que, embora tal empreendimento tenha suas raízes na década de 

1950, sua consciente conceituação e teorização só ocorreu na década de 

1960 e, considerando a genealogia acadêmica dos estudos sobre o desen-

volvimento político, não é surpreendente que numerosos estudos sobre es-

ta temática “foram escritos principalmente por especialistas em governo e 

política comparativa, cuja posição metodológica foi bastante inclinada para 

o positivismo com a sua principal preocupação centrada nos novos países 

emergentes”.

Assim como há economias em via de desenvolvimento, existem tam-

bém sistemas políticos em via de desenvolvimento, ou em via de moderni-

zação, como nota Schwartzenberg (1979, p. 238)9: “Da mesma forma que 

um sistema econômico se modifica, se moderniza, também um sistema 

político evolui, se transforma e se aperfeiçoa. Para lá do processus de 

desenvolvimento socioeconômico e englobando-o, existirá um processus 

complexo de desenvolvimento político.”

Sistema político pode ser entendido, como o definiu Dahl (1988, p. 

13 e p. 67), como qualquer estrutura persistente de relações humanas que 

envolva controle, influência, domínio, poder ou autoridade, em medida sig-

nificativa.

9  Em linhas gerais, o desenvolvimento político é explicado, por Schwartzenberg (1979, p. 238), como 
�a passagem de um sistema político tradicional para um sistema político moderno”.
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Um sistema político pode ser definido de vários modos, além de poder 

ter vários componentes, como os cinco a seguir, apontados por Huntington 

(1971, p. 305):

b.1) cultura: valores, atitudes, orientações, mitos e crenças relevantes 

à política e dominantes na sociedade;

b.2) estruturas: organizações formais por meio das quais a sociedade 

toma decisões com autoridade, como os partidos políticos, os legisladores, 

os executivos e os burocratas;

b.3) grupos: formações sociais e econômicas, formais e informais, que 

participam da política e fazem suas demandas sobre as estruturas políti-

cas;

b.4) liderança: indivíduos em instituições políticas e grupos que exer-

cem mais influência do que outros sobre a alocação de valores;

b.5) política: modelo de atividades governamentais que são conscien-

temente designadas para afetar a distribuição de benefícios na sociedade. 

O desenvolvimento político é uma ocorrência do sistema político ca-

racterizado por certas mudanças estruturais neste sistema. Uma vez que 

entendemos por sistema político certo plano estrutural da sociedade, bem 

como um subsistema do sistema social, caracterizado pelo fato de que é, 

analiticamente, como um plano, o lugar, e, como um subsistema, a pauta 

estrutural de interações resultantes da alocação de valores, temos que as 

variáveis para caracterizar e mensurar essa espécie de mudança estrutural, 
que é o desenvolvimento político, devem ser necessariamente as mesmas 
variáveis requeridas para caracterizar o sistema político e para medir sua 
ocorrência, conforme defende Jaguaribe (1975, p. 34).

O parâmetro usado nesta visão do desenvolvimento político é o de-
senvolvimento econômico, mas, afinal, o que é desenvolvimento político? 
Quais são, precisamente, os parâmetros que permitem avaliar o grau de 
desenvolvimento político de uma dada localidade? Quais são os principais 
componentes de um sistema político desenvolvido? É possível, enfim, defi-
nir um padrão de medida para o desenvolvimento político?

Antes de responder a tais questões, é importante fazer um comentário 
sobre o escopo da palavra ‘político’ no conceito de ‘desenvolvimento polí-
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tico’, a respeito do que Chilton (1988, p. 14) afirma que o termo político foi 
estabelecido de forma suficientemente ampla para abranger todas as for-
mas sociais por meio das quais as pessoas se relacionam entre si: política, 
jurídica, econômica, religiosa e instituições sociais em geral.

Nesse sentido, todos os processos sociais se correlacionam estrutu-
ralmente e, embora se desdobrem em planos relativamente autônomos (o 
econômico; o social, em senso estrito; o cultural e o político)10, apenas por 
abstração se pode conceber qualquer desses planos independentemente 
do processo social global, pois o desenvolvimento é, inevitavelmente, so-
cietário.

É possível tratar separadamente os aspectos econômico, social, polí-
tico e outros, apenas para propósitos analíticos. Seria, porém, um equívoco 
considerá-los como tipos diversos do desenvolvimento: “Em princípio, os 
componentes do desenvolvimento, como sistema, podem ser determinados 
empiricamente pelo estudo de suas interações, embora isto não seja plena-
mente realizável na prática” (Wolfe, 1976, p. 24).

Muito embora o desenvolvimento econômico possa preceder o políti-
co e funcionar como suscitador deste (como ocorreu na Grã-Bretanha do 

século XVIII), ou, ao contrário, possa o desenvolvimento político preceder 

e provocar o econômico (como sucedeu na União Soviética, da Revolução 

até o período dos planos quinquenais), dá-se sempre uma interdependência 

estrutural entre os diversos planos do processo histórico-social, motivo pelo 

qual o acentuado desenvolvimento em um dos planos provoca processos 

correspondentes nos demais ou regride-o a um nível compatível com os 

outros, de forma que, em síntese, “o desenvolvimento é um processo social 

global; só por facilidade metodológica, ou em sentido parcial, se podendo 

falar de desenvolvimento econômico, político, cultural e social” (Jaguaribe, 

1972, p. 12-13).

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento econômico, seja ele 

espontâneo ou programado, é um aspecto do processo do desenvolvimen-

to da sociedade. A interdependência existente entre as diferentes partes de 

10  Jaguaribe (1972, p. 14) faz alusão a quatro planos estruturais em que se desdobra o processo 
histórico-social, em seu entender: o social, o econômico, o cultural e o político.
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uma estrutura social faz com que as transformações iniciadas numa delas 

cedo ou tarde repercutam nas demais:

[...] a diferença de cadência e de ritmo, a falta de sincronia e uni-
formidade com que mudam as diferentes partes de uma estrutura 
social é o fenômeno inicial a ser compreendido por quem pretende 
analisar, cientificamente, o processo e o sentido da transformação 
das estruturas sociais. (Pinto, 1975, p. 98)

Um paradoxo peculiar a todos os esforços de promoção do desen-
volvimento foi apontado por Jaguaribe (1972, p. 72), ao notar que quanto 
menos desenvolvida uma comunidade, mais necessidade ela tem de pro-
gramar seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que “menos provável 
será a implementação coerente dos planos adotados”, tendo em vista a 
falta de representatividade do processo político.

Outra questão que desafia o estudo do desenvolvimento político são 
as inumeráveis definições que este conceito possui. O assunto é relevante 
por muito mais razões do que as de rigor formal. O próprio conceito de 
desenvolvimento político não é claro e sofre interpretações conflitantes (cf. 
Jaguaribe, 1975, p. 18).

Em sua obra Aspects of political development (1966), Lucien Pye re-
aliza uma enumeração e análise exaustiva dos principais significados do 
desenvolvimento político encontrados na bibliografia considerada como re-
ferência no assunto. Ele chega a uma lista de 11 significados principais que 

até então haviam sido atribuídos ao conceito de desenvolvimento político, 

resumida sucintamente a seguir:
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Quadro 2 - Onze significados de desenvolvimento político

Significado do termo 
“desenvolvimento político” Crítica/comentário

1. Pré-requisito político do 
desenvolvimento econômico

Para Pye (1966), é insuficiente, à medida que o crescimento econômi-
co ocorreu em distintos sistemas e regimes políticos.
Segundo Paul A. Baron, Norman S. Buchanan, Howard S. Ellis, Benja-
min Higgins, Albert O. Hirschman e Barbara Ward, o desenvolvimento 
político é o pré-requisito político do desenvolvimento econômico. As 
condições políticas e sociais determinam o crescimento econômico. 
Críticas de Pye contra esta visão: i) esta perspectiva é negativa. É 
difícil medir como o sistema político facilita o crescimento econômico; 
(ii) não se concentra em um conjunto de considerações teóricas. Em 
alguns casos, isso significa que o governo não está seguindo políticas 
econômicas racionais, enquanto, em outras situações, pode estar pre-
ocupado com o sistema político e a estrutura social; (iii) as perspecti-
vas para o rápido desenvolvimento econômico não dependem tanto do 
desenvolvimento político quanto de fatores econômicos; (iv) a maioria 
dos países subdesenvolvidos prioriza o desenvolvimento político, mais 
do que o crescimento econômico. Portanto, o desenvolvimento político 
não pode estar ligado a eventos econômicos.
Syng-Ek (1978, p. 9) afirma que Seymour Martin Lipset (Political Man) 
trata o desenvolvimento político como uma função do nível de desen-
volvimento econômico.

2. Políticas típicas de 
sociedades industriais

Pye (1966) considera esta acepção inadequada como critério político.
De acordo com W. W Rostow, o desenvolvimento político é uma polí-
tica típica das sociedades industriais. Essa visão ignora o papel dos 
interesses e outros fatores no processo de desenvolvimento político.

3. Modernização política Para Pye (1966), a modernização política, considerada como igual à 
ocidentalização, é obstada em nome do relativismo cultural.

4. Funcionamento do Estado 
nacional

Concepção atribuída a Kalman Silvert, com a qual Pye concorda em 
parte, mas a considera insuficiente; além do nacionalismo, é requerida 
a cidadania.
De acordo com KH Silvert Edward A. Shils e William McCord, o de-
senvolvimento político significa o funcionamento de um Estado-nação. 
Esta visão identifica o desenvolvimento político com a política do na-
cionalismo. Segundo Pye (1966, p. 37-38), o nacionalismo é uma con-
dição necessária, mas não suficiente para garantir o desenvolvimento 
político.

5. Desenvolvimento 
administrativo e legal

Concepção colonialista, pois não abarca a educação da cidadania e a 
participação popular, segundo Pye (1966).
De acordo com Max Weber, Talcott Parsons, A. M. Henderson e Jo-
seph La Palombara, o desenvolvimento político é o desenvolvimento 
administrativo e legal. Assim, a burocracia é essencial para o desen-
volvimento político. Nesta visão, o papel da administração do governo 
é exageradamente enfatizado, pois, às vezes, a própria administração 
restringe o desenvolvimento político.
Para Syng-Ek (1978, p. 9), o desenvolvimento é tratado como uma fun-
ção da capacidade administrativa em Zbigniew Brzezinski, “The politics 
of underdevelopment”, World Politics, XI (October, 1956).

Fonte: elaborado a partir de Jaguaribe (1975, p. 21), Sharma & Sharma (2007, p. 321-323) e Pye 
(1966).
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(Continuação do Quadro 2)

Significado do termo 
“desenvolvimento político” Crítica/comentário

6. Mobilização e participação 
de massa

Concepção parcial; não é considerada a ordem pública.
Segundo Geertz, Robert Emerson, Bert F. Hoselitz e Eisenstadt, o 
desenvolvimento político significa mobilização e participação popular. 
Pye (1966, p. 39-40) considera que essa visão “é também carregada 
de perigos de sentimentalismo estéril ou demagogia corrupta, o que 
pode minar a força de uma sociedade”.

7. Construção da democracia De acordo com Joseph la Palombara e J. Ronald Pennock, o desenvol-
vimento político é a construção da democracia pela inoculação de valo-
res democráticos entre as pessoas. Pye (1966, p. 40-41) considera que 
esta visão identifica erroneamente democracia com desenvolvimento 
e, portanto, ignora os sistemas políticos que não são democráticos: 
“Usar a construção da democracia como a chave para o desenvolvi-
mento político pode ser visto como um esforço para empurrar para os 
outros valores americanos, ou, pelo menos, ocidentais.”

8. Estabilidade e mudança 
regular

Concepção da classe média; a ordem é menos importante do que as-
segurar que as coisas sejam feitas (PYE, 1966).

9. Mobilização de poder Pye concorda em grande parte com esta acepção, entendida no senti-
do de capacidade política crescente.
Segundo Coleman, Almond e Parsons, o desenvolvimento político é 
a mobilização de poder. Criticando essa visão, Pye salientou que isso 
não é aplicável somente no caso de sistemas políticos democráticos e 
que não se aplica aos sistemas políticos nos quais a mobilização do 
poder é mantida deliberadamente limitada.

10. Um aspecto de um 
processo multidimensional 
de mudança social

Concepção de Millikan, com quem Pye concorda basicamente; desen-
volvimento político associado intimamente com outros aspectos de mu-
dança social e econômica.

11. Senso de dignidade 
nacional nas relações 
internacionais

De acordo com Coleman E Weiner, o desenvolvimento político é o sen-
so de autorrespeito nacional em relação a assuntos internacionais. Pye 
não tem nada de significativo a dizer a favor ou contra esta visão.

Fonte: elaborado a partir de Jaguaribe (1975, p. 21), Sharma & Sharma (2007, p. 321-323) e Pye 
(1966)11.

11 É importante notar que ambos, Jaguaribe (1975, p. 21) e Sharma & Sharma (2007, p. 321-323), 
citam Lucian Pye (1966), embora o primeiro aponte para dez significados para o desenvolvimento polí-
tico, enquanto o segundo aponta para 11, de forma que no quadro 2 elaboramos um resumo contendo 
o conjunto das acepções do termo em referência encontrado nos autores supracitados.
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Além das abordagens a respeito da temática do desenvolvimento 

apontadas acima, Syng-Ek (1978, p. 9) elenca também a abordagem do 

desenvolvimento como uma função do sistema social (cf. Coleman, 1960) e 

a abordagem do desenvolvimento como uma função da cultura política (cf. 

Almond e Verba, 1963).

Huntington (1971, p. 305), por sua vez, identifica três abordagens para 

o estudo do desenvolvimento político12:

a) system-function

É impossível aplicar esta abordagem sem empregar o conceito de sis-

tema político. Seus principais autores foram Talcott Parsons, Marion Levy, 

David Easton, Gabriel Almond, David Apter, Leonard Binder e Fred Riggs, 

com a principal contribuição de desenvolver um conjunto de conceitos e 

categorias centrais (principalmente sistema e função) para a análise e com-

paração de tipos de sistemas políticos. Entre outros conceitos chaves, po-

dem ser citados: estrutura, legitimidade, input e output, feedback, ambiente 

e equilíbrio.

b) social process

Esta abordagem começa não com o conceito de sistema social nem 

sistema político, mas sim focada em processos sociais, como industrializa-

ção, urbanização, comercialização, expansão da alfabetização, mobilidade 

ocupacional, dentre outros, os quais se presume serem parte da moderni-

zação e terem implicações para a mudança política. A ênfase é no processo 

e não no sistema.

Os pesquisadores mais proeminentes associados a esta abordagem 

do desenvolvimento político são Daniel Lerner, Karl Deutsch, Raymond 

Tanter, Hayward Alker, Phillips Cutright e Michael Hudson. Destacam-se, 

nesta abordagem, The passing of traditional society (1958), de Lerner, e o 

artigo “Social mobilization and political development” (1961), de Deutsch.

12  Além dos autores apontados por Huntington (1971), Sharma & Sharma (2007, p. 320) citam uma 
série de outros autores que, em sua opinião, contribuíram para o estudo do conceito de desenvolvi-
mento político: J. S. Coleman, W. Howard Higgins, Herbert Ferth, Myron Weiner, Harold Lasswell, Ro-
bert F. Boles, Edward A. Shils, N. J. Smelser, Joseph la Palombara, Robert E. Ward, Sidney Verba, W. W. 
Rostow, A. F. K. Organski, John H. Kautsky, C. E. Black, Claude E. Welch, Jr., Robert A. Packenn, Samuel P. 
Huntington, Robert T. Holt, John E. Turner e Alfred Demont.
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c) comparative history

Esta abordagem é, de todas, a mais diversa e eclética, e começa com 

a comparação da evolução de duas ou mais sociedades. 

Enquanto a abordagem system-function conceitualiza (a partir do 

conceito de “sistema”) e a social-process correlaciona (a partir da ideia de 

“processo”), a abordagem comparative history, naturalmente, compara (a 

partir da “sociedade”).

Entre os teóricos mais importantes desta abordagem destacam-se 

Cyril Black, S. N. Eisenstadt, Dankwart Rustow, Seymour Martin Lipset, 

Barrington Moore Jr., Reinhard Bendix e, em alguma medida, Lucian W. 

Pye e os integrantes do Comitê de Política Comparativa do Social Science 

Research Council (cf. Huntington, 1971, p. 305).

Nas seções seguintes destacaremos algumas das principais acepções 

acerca do conceito de desenvolvimento político, muitas delas já apontadas 

por Pye (1966)13 e, como complemento, preliminarmente nos pareceu im-

portante citar, ainda que en passant, a visão de outros estudiosos acerca 

desta questão:

a) desenvolvimento político, entendido como “[...] um aumento da 

eficiência governamental na utilização de recursos humanos e materiais 

da nação para os objetivos nacionais” (Organski, 1965, p. 7). Consequen-

temente, o papel fundamental do governo deve mudar quando a nação 

progride de um estágio de desenvolvimento político para outro: “Hoje, o 

desenvolvimento político requer a unificação nacional, a modernização 

econômica, e também um estado de bem-estar. Amanhã ele vai exigir todas 

essas funções, bem como uma economia automatizada, além de politica-

mente responsiva” (idem, ibidem);

b) desenvolvimento político, segundo Wood (apud Sharma & Sharma, 

2007, p. 326): o autor inclui as seguintes grandes mudanças como as ca-

racterísticas do desenvolvimento político: (i) industrialização; (ii) urbaniza-

13  A opção por comentar algumas acepções em detrimento de outras se deu em função da relevância 
e notoriedade dos expoentes e principais autores e, também, em função da importância que algumas 
destas interpretações tiveram na tradição de pesquisa em relação ao tema.
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ção; (iii) ampliação da educação e alfabetização; (iv) aumento da exposição 

à mídia de massa; e (v) expansão da cultura secular.

Esses fatores independentes são responsáveis por uma variedade de 

outros fatores mais estritamente ligados ao desenvolvimento político, tais 

como: a) crescimento da burocracia moderna; b) desenvolvimento de um 

senso de nacionalismo; c) advento de partidos políticos; d) expansão da 

participação política popular; e) incremento da capacidade do sistema polí-

tico de mobilizar recursos para a realização de suas finalidades na maioria 

dos sistemas políticos modernos; f) declínio do fervor missionário e de mo-

vimentos políticos.

1.2.1 O conceito de desenvolvimento político, segundo Jaguaribe

Analisando as concepções presentes nas bibliografias sobre a temá-

tica do desenvolvimento político, Jaguaribe (1975, p. 22) afirma que este 

conceito pode ser resumido e agrupado em torno de seis interpretações 

centrais:

1. Modernização política (Bendix, Pye, Packenham, Eisenstadt e Al-

mond);

2. Institucionalização política (Deutsch, Pye e Huntington);

3. Desenvolvimento da capacidade do sistema político14 (Diamant; 

Pye; Almond e Apter, Organski)15;

4. Desenvolvimento da contribuição do sistema político ao desenvolvi-

mento global da sociedade (Pye)16;

5. Desenvolvimento da responsividade do sistema político (Pye);

6. Modernização política e institucionalização política (Apter; Pye; 

Weiner e Horowitz).

14  O desenvolvimento de capacidade do sistema político corresponde ao desenvolvimento da sua 
efetividade, como um subsistema do sistema social.
15  Com relação à questão dos sistemas políticos, a maioria dos estudos sobre o desenvolvimento 
político baseia-se no conceito de sistema político, segundo Syng-Ek (1978, p. 9).
16  O desenvolvimento da contribuição do sistema político ao desenvolvimento global da sociedade 
relacionada corresponde ao desenvolvimento de toda a sociedade por meios políticos.
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Jaguaribe (1975, p. 20) entende o desenvolvimento político a partir de 

três aspectos: (1) desenvolvimento das capacidades do sistema político; (2) 

desenvolvimento da contribuição do sistema político ao desenvolvimento 

global da sociedade; e (3) desenvolvimento da responsividade do sistema 

político, com o aumento qualitativo e quantitativo de sua representativida-

de, legitimidade e serviçabilidade.

O desenvolvimento político generalizado é levado à sua realização 

máxima quando um sistema político maximiza sua capacidade ao nível 

científico-tecnológico disponível, contribuindo ao desenvolvimento global da 

sociedade, obtendo um máximo de consenso político e abrindo o caminho 

para um máximo de consenso social, conforme entende Jaguaribe (1975, 

p. 45): “Este estágio ideal, que nenhum sistema político moderno jamais 

alcançou e que pode ser olhado apenas como um tipo ideal, é também a 

expressão do maior nível ideal de desenvolvimento político generalizado.”

O processo de desenvolvimento político tem sua própria especificida-

de. É uma mudança estrutural do sistema político e, ao aumentar a capa-

cidade deste, aumenta sua capacidade de introduzir, por meios políticos, 

mudanças correspondentes na sociedade.

Este duplo relacionamento envolve um tipo particular de causalidade 

entre a sociedade e o sistema político e seu respectivo desenvolvimento:

Dada a estrutura de uma sociedade e suas características tipo-
lógicas, apenas algumas formas de desenvolvimento político, se 
alguma houver, são suscetíveis de ocorrer em tal sociedade. Se 
algumas ocorrerem, porém, o processo resultante de desenvolvi-
mento político reoperará sobre aquela sociedade e pode mudá-la 
concordantemente. (Jaguaribe, 1975, p. 70)

1.2.2 O conceito de desenvolvimento político, segundo Almond e Powell

A obra The politics of the developing areas, editada por Almond e Cole-

man e publicada em 196017, teve grande repercussão e chamou a atenção 

17  Utilizamos, nesta tese, a edição brasileira publicada em 1969, traduzida com o título de A política 
das áreas em desenvolvimento, obra que trata da análise de sistemas políticos, e não sobre desenvol-
vimento político, sem apresentar um conceito ou teoria elaborada sobre desenvolvimento político e 
sequer utilizar este termo.
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dos cientistas políticos sobre a questão do desenvolvimento ao apresen-

tar a distinção entre sistemas políticos desenvolvidos, subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento e caracterizar os sistemas políticos desenvolvidos 

por possuírem uma sociedade moderna e os sistemas subdesenvolvidos 

por possuírem uma sociedade tradicional, embora ressaltasse que todos 

os sistemas políticos são culturalmente mistos, combinando elementos de 

modernidade e tradição.

No entender de Jaguaribe (1975, p. 23-24), considerando o conjunto 

de seus escritos, as concepções de Almond (1966) sobre o desenvolvimento 

político são as mais sistemáticas até agora formuladas na bibliografia sobre 

o assunto: “Almond entende o desenvolvimento político como um processo 

cumulativo de crescente diferenciação de papéis (incluindo especialização 

de papéis e subsistemas, flexibilização de recursos, racionalização de fun-

ções e criação de recursos), autonomia dos subsistemas e secularização.”

Almond defende que o desenvolvimento político se define, essencial-

mente, por meio de dois indicadores:

a) grau de secularização cultural

Quanto ao grau de secularização cultural, deve-se dizer que por es-

se indicador não se entende o processo histórico de separação entre os 

elementos secular e religioso, mas sim um processo de racionalização, 

especificamente como o aumento da capacidade racional, analítica e em-

pírica da ação política humana. Embora Almond considere que uma das 

consequências mais significativas da modernização seja a crença de que 

as condições de vida podem ser alteradas pela ação humana, uma caracte-

rística do desenvolvimento político que parece mais relevante é justamente 

a aquisição dessa maior racionalidade política, que ele descreve como a 

“secularização cultural”.

A secularização cultural deve levar, também, a uma situação na qual 

a cultura política seja homogênea. Neste caso, Almond se refere a uma 

homogeneidade geral, ao consenso e entendimento generalizado dos cida-

dãos sobre uma série de noções e valores políticos básicos, sem os quais 

se enfrenta uma fragmentação cultural que ameaça seriamente a estabili-

dade das instituições democráticas. É neste sentido que Almond considera 
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que as sociedades tradicionais, ou os sistemas democráticos instáveis, são 

caracterizadas por uma cultura política fragmentada, heterogênea.

b) grau de diferenciação estrutural

Embora Almond acredite que todos os sistemas políticos cumpram as 

mesmas funções, nem todos têm as mesmas estruturas para fazê-lo (dife-

renciação estrutural). Assim, é precisamente a diversidade, a complexidade 

e a autonomia das estruturas que indicam o nível de desenvolvimento. Os 

sistemas políticos tradicionais, mais simples, têm estruturas políticas ele-

mentares, que funcionam de maneira irregular, em função do que Almond 

os chama de “intermitentes”. Em contrapartida, os sistemas políticos mais 

desenvolvidos possuem estruturas diversificadas e complexas, cujo maior 

nível de desenvolvimento é observado quando alcançam o que Almond 

chama de infraestrutura política.

As principais dimensões do desenvolvimento político – ou seja, a cres-

cente diferenciação e especialização das estruturas políticas e seculariza-

ção da cultura política – são demonstradas por Almond e Coleman (The 

politics of the developing áreas, 1960) a partir de três pontos:

1) universalidade da estrutura política: todos os sistemas, até os mais 

simples, possuem uma estrutura política. Podem ser comparados, portanto, 

segundo o grau e a forma da respectiva especialização estrutural;

2) universalidade das funções políticas: em todos os sistemas, as 

mesmas funções, indispensáveis à vida social, são necessariamente pre-

enchidas, ainda que o sejam com frequência variável e por tipos de estru-

turas diferentes;

3) multiplicidade da estrutura política: há cerca de 70 anos, os estudos 

de ciência política demonstraram o multifuncionalismo das instituições polí-

ticas modernas. Os tribunais não se limitam a julgar, também legislam, uma 

vez reconhecido o poder normativo da jurisprudência; pelos seus regula-

mentos, a administração é uma das fontes mais importantes da legislação, 

etc. É impossível ter estruturas políticas em relação umas com as outras, 

num processus comum, sem se chegar a esta multifuncionalidade.

Os sistemas primitivos ou tradicionais se caracterizam por falta de 

diferenciação, sendo as funções políticas confundidas e exercidas pelos 
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mesmos órgãos (isto é, não são preenchidas por estruturas diferenciadas 

e especializadas)18. Ao contrário desses sistemas tradicionais, os sistemas 

políticos modernos, por sua vez, possuem um grau relativamente elevado 

de “diferenciação estrutural”, isto é, a existência de assembleias legislati-

vas, de órgãos executivos ou administrativos, de instituições judiciárias, de 

partidos políticos, de grupos de interesses, de órgãos de informações etc., 

cada estrutura tendendo a preencher funções específicas.

A definição de Almond e Powell (1972, p. 73) a respeito do conceito de 

desenvolvimento político, entendido como a crescente diferenciação e es-

pecialização das estruturas políticas e a crescente secularização da cultura 

política, considera que o desenvolvimento de estruturas especializadas para 

a agregação de uma vasta gama de interesses num número limitado de al-

ternativas políticas facilita aos tomadores de decisões levar em conta todos 

os elementos da sociedade e responder a eles: “Sem essas estruturas, um 

pesado fardo de demandas não estruturadas e desagregadas pode deter a 

elaboração de diretrizes e conduzir ao ‘imobilismo’ governamental.”

A agregação de interesses por meio de estruturas especializadas 

reduz a carga de demandas sobre os tomadores de decisões e sobre a 

capacidade efetiva de resposta. Além disso, a existência de estruturas es-

pecializadas para agregar os interesses, antes que estes alcancem as es-

truturas governamentais de decisão, permite, conforme defendem Almond 

e Powell (1972, p. 73), que demandas por vários tipos de mudanças sejam 

apresentadas sem ameaçar as estruturas centrais de decisão e o apoio ao 

conjunto do sistema político.

Num sistema político não desenvolvido, um pequeno número de indi-

víduos ou de grupos sociais preenche as funções essenciais do sistema. 

Um sistema político desenvolvido, por sua vez, pratica uma espécie de divi-

são de trabalho; as suas estruturas crescem em número, diferenciam-se e 

integram-se num conjunto coordenado. Este equilíbrio entre coordenação e 

18  Um aspecto importante do desenvolvimento ou mudança do sistema político, conforme notam 
Almond e Powell (1972, p. 20), é o que eles denominam de �diferenciação de papel” ou �diferenciação 
estrutural”: �por ‘diferenciação’, referimo-nos aos processos pelos quais os papéis  se modificam e 
tornam-se mais especializados ou mais independentes, ou pelos quais novos tipos de papéis são esta-
belecidos, ou emergem, ou são criadas novas estruturas e subsistemas”.
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“autonomia dos subsistemas”, de acordo com Dahl (1988), evita o risco de 

uma estrutura mobilizar recursos para seu único proveito.

Jaguaribe (1975, p. 25) apresenta a seguinte síntese do desenvol-

vimento político, a partir de Almond, resultante de mudanças no sistema 

político devidas aos seguintes fatores:

1. Ou a insumos do sistema internacional, notadamente amea-
ças de agressão externa, ou a fatores internos, como crescentes 
pressões das massas em busca de respostas apropriadas das 
elites - ou levando a uma mudança das elites - ou 2. As políticas 
centralizadoras da iniciativa das elites, tentando aumentar a ca-
pacidade do sistema. Seu resultado mais típico é o aumento das 
capacidades do sistema: sua potencialidade reguladora, extrativa, 
distributiva, responsiva e simbólica.

O desenvolvimento político segue, analiticamente, uma sucessão 
de quatro estágios principais: 1. Construção do Estado, corres-
pondendo a um aumento da penetração e integração do sistema; 
2. Construção da nação, ocasionando uma lealdade e compro-
misso com o sistema; 3. Ampliação da participação, aumentando 
e alargando a inclusão dos membros no sistema; e 4. Expansão 
da distribuição, levando à realocação de recursos e sua distribui-
ção mais uniforme.

A distinção que Almond estabelece entre o desenvolvimento das es-

truturas políticas e a infraestrutura política é central para sua concepção de 

modernização política. Ele considera que as duas etapas mais importantes 

na maturação dos sistemas políticos são a diferenciação de cada um des-

tes dois tipos de estruturas. Quando se refere à diferenciação de estruturas 

políticas, está se referindo diretamente às instituições políticas de uma so-

ciedade, seus órgãos e agências do governo que, para desempenhar ade-

quadamente suas funções no mundo moderno, devem adquirir um elevado 

grau de diversidade e especialização. No entanto, considera que talvez a 

etapa mais importante deste processo de maturação seja a diferenciação 

da infraestrutura política, com o que se refere essencialmente aos partidos 

políticos, grupos de interesse e meios de comunicação essenciais no pro-

cesso político, especialmente nos sistemas democráticos.

A importância do desenvolvimento e diferenciação da infraestrutura 

política é tanta que Almond chega a classificar os sistemas democráticos a 

partir da autonomia e independência dessas instituições no que diz respeito 
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à estrutura política. Assim, o maior nível de desenvolvimento político e força 

democrática são alcançados quando há um elevado grau de autonomia dos 

subsistemas políticos, particularmente quando os partidos políticos, grupos 

de interesse e os meios de comunicação têm uma forte autonomia e inde-

pendência frente às instituições governamentais19.

Segundo Jurado (s/d), a modernização política se alcança, portanto, 

por um avanço paralelo entre a secularização cultural e a diferenciação 

estrutural, ou seja, tanto pela modificação das instituições políticas como 

das atitudes e valores dos cidadãos. Para que se construa um sistema 

político moderno e, sobretudo, para que se alcance a estabilidade de um 

sistema democrático, é necessário que haja congruência entre a estrutura 

e a cultura. O desenvolvimento político é gerado, assim, pela interação en-

tre as duas áreas, as quais, atingindo uma fase de incongruência, forçam 

o ajuste em um ou outro polo, permitindo-lhes voltar outra vez para uma 

relação congruente, mas agora em um novo nível, seguindo uma tendência 

de progressiva modernização.

Dentro desta dinâmica de desenvolvimento político, Almond e Powell 

(apud Sharma & Sharma, 2007, p. 328) atribuem uma função importante às 

instituições políticas, as quais desempenham uma função de destaque na 

mudança política. Na opinião deles, teóricos como Lipset, Deutsch e Lerner 

se enganaram ao tratar a política como uma variável dependente, como um 

fator receptor da mudança social e não como seu causador. Almond e Po-

well criticam, sobretudo, alguns destes teóricos que associam o desenvol-

vimento político e a consequente instauração de um sistema democrático 

a determinados níveis de desenvolvimento econômico, industrial, urbano 

ou de qualquer outra índole, como se a política reagisse simplesmente aos 

impulsos que lhe chegam a partir destes outros subsistemas.

Segundo Almond e Powell (apud Sharma & Sharma, 2007, p. 328), 

existem cinco principais fatores que devem ser considerados na análise do 

desenvolvimento político:

a) Natureza dos problemas enfrentados no sistema político

19  O grau subsequente de democratização é definido por uma limitada autonomia dos subsistemas. 
Finalmente, o terceiro nível se caracteriza por uma escassa autonomia.
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Alguns problemas estão na raiz da estabilidade e instabilidade do 

desenvolvimento e da decadência de um sistema político: demandas de 

participação, integração nacional, bem-estar econômico, lei e ordem, etc. 

Em países avançados, esses problemas são razoavelmente resolvidos, 

enquanto nos países em desenvolvimento as pessoas constantemente 

clamam por sua solução. Portanto, um grande problema nos sistemas po-

líticos das novas nações são as revoluções cumulativas que eles devem 

enfrentar.

b) Recursos do sistema

A solução das demandas feitas sobre um sistema político depende 

muito de seus recursos. Nos países ricos, muitas demandas econômicas 

são facilmente atendidas, enquanto que, em um país em desenvolvimento, 

as exigências das pessoas pobres não são facilmente atendidas.

c) Influência de sistemas sociais estrangeiros

Cada nação é influenciada pelo desenvolvimento de outras nações. 

A economia dos países em desenvolvimento e das nações desenvolvidas 

é interdependente. Portanto, como Almond e Powell (1966, p. 40) salienta-

ram, a existência ou o desenvolvimento de capacidades em outros sistemas 

sociais “pode afetar a magnitude dos desafios enfrentados pelos sistemas 

políticos, manter o fluxo em um nível de baixa intensidade e, talvez, ajudar 

para evitar algumas das consequências maléficas da pressão acumulada”.

d) Padrão de funcionamento dos sistemas

O padrão de funcionamento de um sistema político é responsável pelo 

seu progresso e decadência. Enquanto alguns sistemas políticos lidam fa-

cilmente com a carga de exigências, outros sucumbem sob sua pressão.

e) Resposta da elite política

Um sistema político depende muito da resposta das elites políticas. 

Elas podem atender às exigências e, assim, salvar o sistema político, ou 

podem menosprezar a gravidade das demandas e não responder a elas.
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1.2.3 O conceito de desenvolvimento político, segundo 

 Lucian W. Pye

Jaguaribe (1975, p. 31) relata que Pye (1966), revendo criticamente os 

principais significados sintetizados por ele acerca do conceito de desenvol-

vimento político, apresenta a conclusão sobre a “síndrome de desenvolvi-

mento” alcançada por ele mesmo e por seus colegas:

De acordo com esses autores, o processo de desenvolvimento 
político é caracterizado pelo aumento das três características 
principais, cujo crescimento cumulativo constitui a ‘síndrome de 
desenvolvimento’: (1) igualdade, (2) capacidade (significando ca-
pacidade política) e (3) diferenciação e especialização. [...] esses 
autores associaram as características dos processos de moderni-
zação política - aumento na capacidade do sistema e na diferen-
ciação e especialização dos subsistemas e papéis - ao menos a 
um dos aspectos relevantes do processo de institucionalização 
política: o aumento na igualdade. E por igualdade eles entende-
ram: (I) alguma - maior ou menor - extensão de participação, (II) a 
universalidade da lei, ou igualdade legal e (III) recrutamento para 
os cargos políticos segundo padrões de desempenho - contra os 
padrões atributivos das sociedades tradicionais.

Desta forma, Lucian W. Pye (1966, pp. 31-48), em um esforço de 

síntese, resumiu os temas mais comuns e predominantes sobre desen-

volvimento político em três dimensões que, segundo argumentou, são a 

essência do processo de desenvolvimento:

1) incremento da igualdade entre os indivíduos em relação ao sistema 

político (tendência para a igualdade)

Igualdade significa que as leis devem ter um caráter universalista, apli-

cável a todos de forma impessoal. A igualdade significa que o recrutamento 

para cargos políticos deve refletir padrões de realização de desempenho, 

e não considerações atributivas de um sistema social tradicional. Essa di-

mensão do desenvolvimento político, para Pye (1966, p. 45-46), pode ser 

medida, por sua vez, por três características: a) a participação popular nas 

atividades políticas. Passa-se de uma “cultura de sujeição” para uma “cul-

tura de participação”. Produz-se o despertar político dos indivíduos, que 

se tornam cidadãos ativos, “implicados” na ação política; b) o caráter uni-

versal das leis, que se tornam gerais, impessoais, aplicáveis a todos, sem 

distinção nem privilégios; c) o recrutamento para os postos públicos, que 
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deixa de se efetuar por via hereditária, ou no seio de uma classe ou casta, 

e passa a ser via mérito, levando em conta as competências, as aptidões 

e a formação.

2) aumento da capacidade do sistema político em relação ao seu am-

biente

Sobre este ponto, Pye afirma que desenvolvimento político implica 

uma capacidade acrescida do sistema político para conduzir os negócios 

públicos, para regularizar os conflitos, para satisfazer as exigências popula-

res. Em outros termos, a capacidade do sistema político são os meios pelos 

quais ele pode dar resultados, é a medida que um sistema político desem-

penha e exerce sua influência. Assim, a capacidade significa a magnitude, 

o escopo e a escala do desempenho do governo. Em outras palavras, a 

capacidade é a eficácia e a eficiência do governo. É a racionalidade na ad-

ministração. É uma orientação secular na política do Estado. Isso significa 

o desempenho das ações por deliberações e justificativas.

3) aumento da diferenciação de instituições e estruturas dentro do sis-

tema político (diferenciação e especialização)

Diferenciação é a difusão da especialização. Quando um sistema po-

lítico se desenvolve, vários escritórios e agências desempenham funções 

especializadas. Assim, a diferenciação significa especialização baseada 

em um sentido último da integração (Pye, 1966, p. 47).

Todas as três características anteriormente mencionadas do desen-

volvimento político podem ou não se ajustar. Por exemplo, a pressão por 

mais igualdade pode perturbar o sistema político. A diferenciação pode re-

duzir a igualdade. Afinal, o desenvolvimento não é unilinear. Embora a ca-

racterística da igualdade se interesse pela cultura política, os problemas de 

capacidade estão ligados ao desempenho do governo. Segundo Pye (apud 

Sharma & Sharma, 2007, p. 323-324), isto sugere que, em última análise, 

os problemas de desenvolvimento político giram em torno das relações en-

tre culturas políticas, estruturas e processo político em geral.

Estas variáveis do desenvolvimento político não acontecem necessa-

riamente em progressão simultânea. Ao contrário, a experiência histórica 

revela frequentes tensões entre estas três espécies de exigências. Assim, a 

tendência para a igualdade pode diminuir a capacidade do sistema político. 
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Se bem que, nos sistemas em via de modernização, a necessidade de as-

segurar o desenvolvimento econômico e a integração nacional conduz, com 

frequência, à limitação da representação e da expressão dos interesses, 

para concentrar a autoridade num partido único ou num chefe carismático.

Segundo Lucian Pye (Aspeccts of political development, p. 62-67 apud 

Sharma & Sharma, 2007, p. 328-329), o desenvolvimento político enfrentou 

as seguintes crises, ao longo de seu progresso:

a) Crise de identidade

Um sistema político maduro cria uma relação de identificação com as 

pessoas. Elas têm um intenso senso de nacionalismo e patriotismo e se 

identificam com a cultura nacional. Sua lealdade à nação é firme e clara. 

Na ausência de tal identidade com o sistema político, o sistema encontra-se 

em perigo.

b) Crise de legitimidade

Em um sistema político maduro, a autoridade política deve ser legíti-

ma. Legitimidade aumenta a identidade e a fé. É por isso que as pessoas 

fazem todas as tentativas para derrubar um governo estrangeiro. Cada país 

estabelece uma Constituição para legitimar o governo. Crise de legitimida-

de resulta em mudança e revolução.

c) Crise de penetração

Em um sistema político maduro, o governo deve penetrar na vida real 

das pessoas em toda parte. Um governo que não está interessado na vida 

quotidiana do povo corre constante perigo de explosões de demandas às 

quais pode não ser capaz de atender.

d) Crise de participação

Em um sistema político maduro, o povo participa no funcionamento do 

governo. Isso não acontece nas colônias governadas por estrangeiros, on-

de as pessoas constantemente lutam para exigir a participação no governo. 

Apenas nos sistemas políticos democráticos existe suficiente participação 

da população no governo. Daí a crise de participação poder ser resolvida 

apenas por meio do desenvolvimento de um sistema político democrático.

e) Crise de integração
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Cada sistema é composto por governantes e governados. No gover-

no, existem vários níveis de burocracia, vários órgãos governamentais 

pertencentes às esferas do Executivo, Legislativo e Judiciário. Entre os 

governados, existem muitos grupos baseados em região, idioma, religião, 

raça, classe, sexo etc. Em um sistema político maduro, todos esses grupos 

devem estar razoavelmente integrados. Se isso não acontece, o desenvol-

vimento político enfrenta uma crise de integração.

f) Crise de distribuição

Em um sistema político maduro, o governo tem meios adequados de 

distribuição de bens, serviços e valores para toda a sociedade. Se esses 

meios não estiverem disponíveis, o sistema político enfrenta uma crise de 

distribuição.

Segundo Pye, as crises anteriormente mencionadas determinam o 

progresso do desenvolvimento político. Portanto, uma teoria útil de desen-

volvimento político deve enfrentar os tipos ou problemas que podem ser 

incluídos na categoria de crises.

1.2.4 Abordagem do desenvolvimento político, a partir do conceito 

 de modernização

A modernização consiste, segundo Przeworski e Limongi (1995, p. 

157), em uma diferenciação progressiva e na especialização das estruturas 

sociais que culminam em uma separação de estruturas políticas de outras 

estruturas e torna a democracia possível, tendo como cadeias causais es-

pecíficas as sequências de industrialização, urbanização, educação, comu-

nicação, mobilização e integração política, entre inúmeras outras. 

Vários pesquisadores abordaram a questão do desenvolvimento polí-

tico a partir de sua vinculação com o conceito de modernidade ou moder-

nização.

O desenvolvimento político significa uma modernização característica 

dos modernos países ocidentais, de acordo com James S. Coleman, Karl 

Deutsch e S. M. Lipset (cf. Sharma & Sharma, 2007, p. 321-323), interpre-

tação que falha, segundo Pye, em distinguir, entre ocidental e moderno, 

desenvolvimento político e modernização.
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Os seguintes parâmetros e características institucionais são adotados 

por Dahl (2001, p. 100-101) como requisitos para que um governo demo-

crático seja considerado moderno:

• Funcionários eleitos: o controle das decisões do governo sobre a po-

lítica é investido constitucionalmente a funcionários eleitos pelos cidadãos;

• Eleições livres, justas e frequentes: funcionários eleitos são esco-

lhidos em eleições frequentes e justas, em que a coerção é relativamente 

incomum;

• Liberdade de expressão: os cidadãos têm o direito de se expressar 

sem o risco de sérias punições em questões políticas amplamente defi-

nidas, incluindo a crítica aos funcionários, o governo, o regime, a ordem 

socioeconômica e a ideologia prevalecente;

• Fontes de informação diversificadas: os cidadãos têm o direito de 

buscar fontes de informação diversificadas e independentes de outros cida-

dãos, especialistas, jornais, revistas, livros, telecomunicações e afins;

• Autonomia para as associações: para obter seus vários direitos, até 

mesmo os necessários para o funcionamento eficaz das instituições políti-

cas democráticas, os cidadãos também têm o direito de formar associações 

ou organizações relativamente independentes, como também partidos po-

líticos e grupos de interesses;

• Cidadania inclusiva: a nenhum adulto com residência permanente no 

país e sujeito a suas leis, os direitos disponíveis para os outros e necessá-

rios às cinco instituições políticas anteriormente listadas podem ser nega-

dos. Entre esses direitos está o de votar na escolha dos funcionários em 

eleições livres e justas; de se candidatar para os postos eletivos; de livre 

expressão; de formar e participar de organizações políticas independentes; 

de ter acesso a fontes de informação independentes; e de ter direitos a 

outras liberdades e oportunidades que sejam necessárias para o bom fun-

cionamento das instituições políticas da democracia em grande escala.

Conforme nota Syng-Ek (1978, p. 10), a separação completamente 

consciente entre modernização e desenvolvimento só ocorreu com a pu-

blicação, em 1965, do importante artigo Political development and political 

decay (de Samuel Huntington), que distinguiu desenvolvimento político de 
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modernização e identificou o desenvolvimento político com a institucio-

nalização das organizações políticas. Nas obras de Huntington, o desen-

volvimento político significa um aumento na capacidade institucional para 

manter a ordem e a estabilidade20, ou seja, um crescimento das instituições 

políticas, conforme veremos a seguir.

1.2.5 O conceito de desenvolvimento político, segundo Huntington

Para Huntington (1971, p. 306), política é mudança, mas é, também, 

ideias, valores, instituições, grupos, poder, estruturas, conflitos, comuni-

cação, influência, interação, lei e organização. A política pode e tem sido 

estudada em termos de cada um destes conceitos e cada um deles lança 

uma luz diferente sobre a questão, ilumina áreas diferentes.

Elocubrando sobre a popularidade do conceito de desenvolvimento 

político entre os cientistas políticos, o autor de The change to change afirma 

que ela decorre, talvez, do sentimento de que eles deveriam ter um equiva-

lente político ao desenvolvimento econômico.

O estudo do desenvolvimento político não é o estudo da política em 

sociedades com algum nível de desenvolvimento. Uma sociedade econo-

micamente desenvolvida pode não ser politicamente desenvolvida, ou vice-

versa21, embora os estudos feitos pelas várias abordagens aqui analisadas 

mostrem que existem correlações entre desenvolvimento econômico e de-

senvolvimento político. Para Huntington, por exemplo, o parâmetro para 

o desenvolvimento político poderia ser a governabilidade: se o “governo 

governa”, então teríamos, por assim dizer, uma sociedade politicamente 

desenvolvida.

Huntington (1965, p. 386) define desenvolvimento político como o 

processo de institucionalização da política e de organizações e procedi-

20  A estabilidade em um sistema político moderno é apenas o resultado final de um processo multifa-
cetado de mudança que inclui urbanização, educação, crescimento da classe média e desenvolvimento 
econômico. O paradoxo da modernização política que Huntington identifica é que, embora o resultado 
final seja um sistema político estável que permite a participação universal, chegar a esse ponto significa 
que uma sociedade deve passar por fases extremamente violentas e perturbadoras no processo.
21  A emergência da democracia não é um subproduto do desenvolvimento econômico, conforme 
nota Przeworski e Limongi (1995, p. 177): �A democracia é ou não é estabelecida por atores políticos 
perseguindo seus objetivos, e pode ser iniciada em qualquer nível de desenvolvimento econômico.”
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mentos políticos, que se caracteriza pela estabilidade22, definição que dei-

xa de confundir desenvolvimento com outras variáveis (industrialização, 

modernização etc.) e libera o desenvolvimento político da modernização 

socioeconômica.

Huntington (1965, p. 387) observou que o requisito de modernidade 

ou modernização era a característica mais usual do desenvolvimento políti-

co apontada na bibliografia sobre esse tema23, seguido por racionalização, 

integração nacional, democratização e participação, notando que certos 

países, como a Índia, subdesenvolvidos no plano econômico são, no entan-

to, altamente desenvolvidos no plano político.

Em uma nota de rodapé24, Huntington, em seu artigo Political develop-

ment and political decay25, de 1965, definiu desenvolvimento político como 

institucionalização política, a institucionalização de organizações e proces-

sos políticos, caracterizada pela direção e pelo nível apresentado pelas 

quatro variáveis dicotômicas principais: adaptabilidade-rigidez, complexida-

de-simplicidade, autonomia-subordinação e coerência-desunidade.

A institucionalização e, consequentemente, o desenvolvimento político 

ocorrem quando o processo político segue na direção do primeiro polo de 

cada dicotomia e é mensurável pelo nível alcançado nessa direção. A insti-

tucionalização, segundo Huntington (1975, p. 24), é o processo por meio do 

qual as organizações e os processos adquirem valor e estabilidade.

22  Um sistema político desenvolvido caracteriza-se pela ausência ou pequeno número de golpes de 
Estado etc., sendo capaz de assegurar a sua sobrevivência, difundindo atitudes favoráveis à sua ma-
nutenção por estruturas especializadas ou não, de socialização política (escola, universidade, igreja, 
exército, partido político), recrutando para a vida pública os que desejam ser-lhe associados, ou os 
que, não lhe sendo associados, poderiam pôr em perigo a estabilidade política do sistema e formar 
uma contraelite revolucionária. Em contrapartida, os sistemas políticos em via de desenvolvimento têm 
frequentemente dificuldades em se manter ou em realizar mudanças ordenadas.
23  Sobre o processo de modernização como pré-requisito para o desenvolvimento político, Eisenstadt 
(1964 e 1966 apud Jaguaribe, 1975, p. 20) considera o processo de modernização tanto em termos 
históricos quanto funcionais e, nesta última acepção, a modernização política consiste no seguinte 
conjunto de fatores: 1. desenvolvimento de estruturas políticas altamente diferenciadas; 2. crescente 
extensão das atividades do governo central; e 3. enfraquecimento das elites tradicionais. Segundo Ei-
senstadt (1964 apud Jaguaribe, 1975, p. 23), com o processo de modernização política, sérias pressões 
afetam o sistema político, que se pode quebrar. Isso ocorre pela incapacidade do sistema em resolver 
novos conflitos, ou de atender às demandas sociais.
24  The Change to Change, p. 304, nota de rodapé nº 42.
25  O contrário de desenvolvimento político é, para Huntington, a decadência política, daí o título de 
seu artigo: Political development and political decay.
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Huntington relata ainda que, em A ordem política nas sociedades em 

mudanças, o conceito de desenvolvimento político foi totalmente abandona-

do e que ele focou, em vez disso, o que considerou ser uma relação crítica 

entre participação política e institucionalização política, sem se preocupar 

se esse assunto seria rotulado de “desenvolvimento político”.

1.2.6 Abordagem do desenvolvimento político, a partir do conceito 

 de mudança

Uma das diferenças essenciais entre sociedades modernas e tradi-

cionais reside no maior controle que o homem moderno tem sobre seu 

ambiente natural e social, controle este baseado na expansão do conheci-

mento científico e tecnológico26.

O homem tradicional é passivo e aquiescente; ele espera a continui-

dade na natureza e na sociedade e não acredita na capacidade humana 

de mudá-las ou controlá-las. O homem moderno, ao contrário, acredita em 

ambas as possibilidades e na desejabilidade da mudança e confia na habi-

lidade humana para controlar a mudança e alcançar seus objetivos.

Em geral, desenvolvimento político tem sido utilizado para referir-se, 

muito vagamente, a tipos especiais de mudanças políticas, tais como “[...] 

a otimização do desempenho do sistema político, a maximização de suas 

capacidades, etc.” (Machado, 1972, p. 10).

No levantamento feito em sua obra Defining political development so-

bre as várias acepções de desenvolvimento político, Chilton (1988, p. 4) 

cita a análise de John Dorsey27, que define desenvolvimento político em 

termos das mudanças na estrutura de poder e processos “[...] que ocorrem 

26  Uma dificuldade em se lidar com a mudança no contexto intelectual é sua ligação com o conceito 
de equilíbrio, que pressupõe a existência de um sistema composto por duas ou mais variáveis funcio-
nalmente relacionadas. Mudança é uma variável que produz mudanças em outras. Além disso, porém, 
equilíbrio também significa que as variáveis em um sistema tendem a manter um particular modelo 
de interação. Em sua forma pura, a teoria concebe o equilíbrio como um estado de repouso. Em todas 
as formas, ele pressupõe uma tendência em direção à restauração de uma condição original ou a uma 
teoricamente definida condição de equilíbrio (sobre uma discussão mais aprofundada a respeito desta 
questão vide Huntington, 1971).
27  Dorsey, John T., Jr. �The bureaucracy and politi cal development in Viet Nam”  Dorsey, John T., Jr. �The bureaucracy and political development in Viet Nam” in Joseph LaPalombara 
(ed.), Bureaucracy and political development. Princeton: Princeton University Press. p. 320.
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concomitantemente com mudanças nos níveis de conversão de energia no 

sistema social, sejam níveis de conversão de mudanças principalmente nas 

suas manifestações políticas, sociais e econômicas ou nas várias combina-

ções desses três níveis”.

A concepção de desenvolvimento político como mudança vincula-se, 

em última instância, à sua definição em termos da capacidade do sistema 

político de satisfazer as necessidades de mudança dos membros da socie-

dade.

No inventário que elaborou sobre os vários pesquisadores que teriam 

identificado desenvolvimento político com um processo de mudança, Shar-

ma & Sharma (2007, p. 321-323) apontam para Deutsch e Riggs, segundo 

os quais desenvolvimento político significa estabilidade e mudança regular 

(ou ordenada)28.

Outros autores, como Max F. Millikan, Donald L. M. Blackmer e Daniel 

Lerner (cf. Sharma & Sharma, 2007, p. 321-323), entendem o desenvolvi-

mento político como um aspecto de um processo multidimensional da mu-

dança social, visão que relaciona todas as formas de desenvolvimento, tais 

como econômico, político e social, sendo, portanto, muito condizente com 

o desenvolvimento político.

1.2.7 Abordagem do desenvolvimento político, a partir da 

 participação política popular

Esta seção tem como objetivo apresentar alguns traços da cultura po-

lítica brasileira, tais como sujeição, passividade, coronelismo e clientelismo, 

e mostrar como estes elementos vêm dando lugar, ao longo do tempo, a 

uma nova cultura, em que os atores locais assumem uma posição ativa, 

auxiliando na determinação dos destinos de sua localidade, principalmente 

no campo econômico, político e social.

28  Pye (1966, p. 41-42) considera que essa visão �deixa sem resposta como a ordem é necessária ou  Pye (1966, p. 41-42) considera que essa visão �deixa sem resposta como a ordem é necessária ou 
desejável e para que finalidade a mudança deve ser direcionada”.
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1.2.7.1 Contextualização: o que é a cultura política

O conceito de cultura política é importante para a problemática aqui 
abordada por permitir uma análise dos aspectos sociológicos da participa-
ção política.

Sharma & Sharma (2007, p. 331) apresentam a seguinte compilação 
acerca da definição de cultura política:

a) A. R. Ball (Modern politics and government, p. 56): a cultura política 
é composta pelo conjunto de “atitudes, crenças e valores da sociedade que 
se relaciona com o sistema político e com as questões políticas”;

b) Beer and Ulam (Patterns of government, p. 32): a cultura política 
relaciona-se a certos aspectos da cultura geral da sociedade ocupados em 
como o governo deve ser conduzido e o que ele deve fazer;

c) Lucian Pye: (Aspects of political development, p. 104): cultura políti-
ca refere-se ao conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem 
e significado a um processo político e que fornece a base, os pressupostos 
e as regras que regem o comportamento do sistema político;

d) Dennis Kavangh (Political culture, p. 10): cultura política pode ser 
definida como a expressão abreviada para designar o ambiente emocional 
e comportamental dentro do qual o sistema político opera;

e) Almond e Powell (Comparative politics, p. 50): cultura política é o 
sistema de atitudes, normas, símbolos, crenças, valores e aptidões comuns 
a toda uma população e que orienta os membros de uma determinada co-
munidade em relação à política e define a situação em que a ação política 
acontece. Os membros de uma sociedade civil compartilham uma natureza 
humana comum, como unidade emocional, capacidade intelectual e pers-
pectivas morais. A natureza humana comum se manifesta sob a forma de 
certos valores, crenças e atitudes emocionais que são transmitidos de uma 
geração para outra, embora com modificações maiores ou menores, cons-

tituindo a cultura geral da sociedade.

Almond e Verba (1963)29 distinguem três tipos de cultura política:

29  Campos (2005, p. 22) chama a atenção para as críticas dirigidas ao trabalho de Almond e Verba, 
especialmente por tomarem como parâmetro a forma democrática anglo-saxônica (norte-americana, 
principalmente) e também por terem a estabilidade política como base da avaliação do sistema político. 
Isto levou os críticos a vislumbrarem um traço conservador no modelo proposto. Apesar disso, a obra 
de Almond e Verba tornou-se referência e exerceu bastante influência sobre os estudos que procura-
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a) cultura paroquial: comum em sociedades menos complexas, nas 

quais os papéis e as instituições políticas são pouco definidos ou coinci-

dem com os papéis e com as estruturas de caráter econômico e religioso. 

Refere-se à sociedade tradicional;

b) cultura de sujeição: conhece-se a existência do sistema político, 

tem-se consciência dele, mas fica-se passivo a seu respeito, consideran-

do-o como exterior e superior. Esperam-se os seus serviços e benefícios e 

receiam-se as suas exações, sem se pensar que se pode participar da sua 

ação;

c) cultura de participação: nesse tipo de cultura, estimula-se o envol-

vimento das pessoas com a política. Os ‘sujeitos’ tornam-se ‘participantes’, 

cidadãos. Atuam sobre o sistema político, alterando-o por meio de eleições, 

manifestações, petições etc.30

É importante ressaltar que nenhuma cultura é homogênea. Os três 

tipos de culturas políticas (paroquial, de sujeição e de participação) eviden-

ciam-se em alguns contextos de forma isolada, sendo comum, contudo, 

apresentarem-se combinadas, mistas: paroquial-sujeição; sujeição-partici-

pação; e paroquial-participação. Assim, toda cultura política comporta, em 

proporções desiguais, elementos paroquiais, de sujeição e de participação, 
embora um elemento tenda a predominar sobre os demais.

Ao se analisar a cultura política de uma dada localidade, é necessário, 
também, considerar a estrutura política onde ela está inserida, porque exis-
te uma congruência entre “cultura” e “estrutura” política, conforme alerta 
Schwartzenberg (1979, p. 157-158):

Cada tipo de cultura está em correspondência, em harmonia com 
um tipo de estrutura. Tal cultura convém melhor a tal estrutura. 
Sem esta congruência, o sistema político funciona mal e é vulne-
rável. Uma cultura política paroquial corresponde a uma estrutura 
tradicional descentralizada. Uma cultura de sujeição convém a 

vam modelos explicativos para as orientações do comportamento político, bem como na busca de um 
padrão cultural capaz de caracterizar a cultura política dos países.
30  A participação é tão importante à democracia que, levando em conta o modo como os termos de-
mocracia e ditadura têm sido empregados historicamente, Dahl (1988, p. 14) afirma parecer apropriada 
a definição de democracia como �um sistema político em que a oportunidade de participar das deci-
sões é compartilhada por todos os cidadãos adultos”, enquanto uma ditadura é um �sistema político em 
que a oportunidade de participar das decisões é limitada a uns poucos”.
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uma estrutura autoritária e centralizada. Uma cultura de participa-
ção ajusta-se a uma estrutura democrática.

1.2.7.2 Traços da cultura política brasileira

A cultura política brasileira se caracteriza, historicamente, pela sujei-

ção, passividade e corrupção, dificultando a criação de relações de con-

fiança entre os atores sociais e o Estado e fazendo com que este último se 

distancie da sociedade e seja visto como um instrumento para atender aos 

interesses privados, enquanto o “público” é tomado como sinônimo de “sem 

dono”, visão que compõe a cultura política brasileira (cf. Lima, 2001, p. 46), 

eivada de clientelismo, coronelismo e mandonismo.

Adotaremos a conceituação e distinção feita por Carvalho (1997, p. 

233) entre clientelismo, coronelismo e mandonismo:

Os autores que veem coronelismo no meio urbano e em fases 
recentes da história do País estão falando simplesmente de 
clientelismo. As relações clientelísticas, nesse caso, dispensam 
a presença do coronel, pois ela se dá entre o governo, ou polí-
ticos, e setores pobres da população. Deputados trocam votos 
por empregos e serviços públicos que conseguem graças à sua 
capacidade de influir sobre o Poder Executivo. Nesse sentido, é 
possível mesmo dizer que o clientelismo se ampliou com o fim do 
“coronelismo” e que ele aumentou com o decréscimo do mando-
nismo. À medida que os chefes políticos locais perdem a capa-
cidade de controlar os votos da população, eles deixam de ser 
parceiros interessantes para o governo, que passa a tratar com os 
eleitores, transferindo para estes a relação clientelista.

Assim, enquanto o coronelismo envolve um tipo de relação entre ato-
res políticos que trocam benefícios por apoio político e votos, consistindo 
em uma complexa rede de relações envolvendo compromissos recíprocos 
(em que cada chefe político mantém autonomia quase irrestrita na con-
dução do governo local), o clientelismo refere-se ao poder de mando de 
um chefe político em uma determinada localidade e sua barganha com o 
governo estadual e federal. De modo geral, o clientelismo indica um tipo de 
relação entre atores políticos que envolve “concessão de benefícios públi-
cos, na forma de empregos, benefícios fiscais, isenções, em troca de apoio 
político, sobretudo na forma de voto” (Carvalho, 1997, p. 233).
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O mandonismo, por sua vez, refere-se à existência local de estruturas 
oligárquicas e personalizadas de poder. O mandão (ou chefe) “é aquele 
que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a posse 
da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a 
impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política” (idem, p. 
231).

A vida política brasileira é marcada pela presença dos mediadores po-
líticos na distribuição de bens públicos e por práticas de assistencialismo, 
clientelismo, mandonismo e centralização.

Tais práticas, durante muito tempo enraizadas na cultura política brasi-
leira, são nocivas, pois impedem o florescimento de um clima de confiança 

entre os atores sociais. Porém, como todo componente cultural, ele é pas-

sível de mudança, conforme analisaremos na próxima seção.

1.2.7.3 Transitando da cultura política de sujeição para a de participa-

ção política popular

A participação propõe as questões – difíceis de serem enfrentadas 
francamente pelos dirigentes políticos e planejadores – de quem 
está optando, como as opções são postas em prática, e se o estilo 
de desenvolvimento encara a participação, principalmente, como 
um meio, como um fim, ou como um componente essencial. Quan-
do a participação é algo imposto de cima, converte-se em mobi-
lização, em meio de conseguir fazer as coisas. Quando vem de 
baixo, comumente focaliza a distribuição, fazendo-se também um 
meio, do ponto de vista dos grupos capazes de participar, de obter 
imediatamente uma porção maior dos frutos do desenvolvimento. 
A autêntica participação criadora, que intensifica a consciência dos 
participantes quanto aos valores, temas e possibilidades de fazer 
opções, influenciando o conteúdo do desenvolvimento, gerando 
novos meios de fazer as coisas e, além disso, protegendo o direito 
dos participantes a uma porção equitativa dos frutos do desenvol-
vimento, continua a ser uma aspiração esquiva - porém, sua trans-
formação em realidade pode, muito bem, demonstrar-se afinal 
o requisito mais essencial de um estilo de desenvolvimento que 
aumente a capacidade da sociedade para funcionar a longo prazo 
em prol do bem-estar de seus membros. (Wolfe, 1976, p. 32)

Abordaremos a participação a partir da definição elaborada por Almond 

e Powell (1972, p. 194), como o envolvimento de grupos da sociedade nos 

processos de tomada de decisões do sistema político.
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A participação política é um elemento obrigatório em qualquer sistema 

político. Em todas as sociedades, embora o poder político esteja concen-

trado em poucas mãos, é feita uma tentativa de participação do número 

máximo de pessoas no sistema político, o que aumenta a estabilidade polí-

tica e confere legitimidade à autoridade política: “Em uma sociedade onde 

a participação política é muito limitada e poucas pessoas participam das 

atividades políticas, existe mais possibilidade de uma revolução violenta” 

(Sharma & Sharma, 2007, p. 350).

A participação política dos cidadãos, portanto, dá sanção pública ao 

governo e é um requisito básico na teoria política, sendo também uma das 

características fundamentais das democracias contemporâneas e uma di-

mensão fundamental da democratização, segundo Dahl (2005).

A participação é considerada, de forma geral, como um dos compo-

nentes do desenvolvimento, ao lado da autonomia, da produção, do consu-

mo e da distribuição (cf. Wolfe, 1976, p. 31).

Podemos elencar 12 tipos de participação do indivíduo na atividade 

política (cf. Verba e Nie, 1972 apud Dahl, 1988, p. 104):

1. Votação regular nas eleições presidenciais;

2. Votação regular nas eleições locais;

3. Participação em pelo menos um grupo atuante no campo dos pro-

blemas comunitários;

4. Cooperação com outras pessoas na busca de soluções para pro-

blemas comunitários;

5. Tentativa de persuadir outras pessoas a votarem em determinado 

candidato;

6. Participação na campanha de um candidato ou partido, durante 

eleição;

7. Contato com autoridade do governo local a propósito de algum 
problema;

8. Participação em pelo menos um comício político nos últimos três 
anos;

9. Contato com autoridade do governo federal, ou estadual, a propó-
sito de algum problema;

10. Formação de grupo para tentar resolver algum problema local;
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11. Contribuição financeira para algum partido ou candidato durante 
campanha eleitoral;

12. Participação atual em algum clube ou grupo político.

Elencamos, a seguir, outras formas de participação política apontadas 
por outros autores:

1) exercício de uma função ou cargo público:

[...] o exercício de uma função pública sempre pode ser encarado 
como uma forma de participação política. [...] de excepcional im-
portância [...] quando uma função pública está relacionada com a 
solução de um problema social relevante ou com um propósito de 
mudança social. (Dallari, 1985, p. 65)

2) atividades que influenciam o comportamento das demais pessoas 
ou, dito de outra forma, “[...] o exercício de divulgação habitual de opini-
ões políticas por meio da comunicação boca a boca com outros cidadãos” 

(Sharma & Sharma, 2007, p. 351):

[...] todas as atividades, de indivíduos, de grupos ou de institui-
ções, que influem sobre o comportamento das pessoas, ou para 
que aceitem passivamente as decisões de outras ou para que 
resistam a elas, ou para que conservem a ordem estabelecida ou 
para que procurem mudá-la, ou para que apoiem o governo ou 
para que se oponham a ele, são atividades políticas. [...] há uma 
responsabilidade política implícita no exercício de todas essas ati-
vidades. Exercê-las é também uma forma de participação política. 
(Dallari, 1985, p. 83)

3) apoio a grupos de pressão, eventualmente sendo um membro deles 

(Sharma & Sharma, 2007, p. 351);

4) comunicar-se diretamente com os legisladores.

A participação política foi classificada como sendo de dois tipos, ativa 
e passiva, conforme Sharma & Sharma (2007, p. 353). Esta classificação 
baseia-se em tempo, energia e meios utilizados. Quem não quer dedicar 
tempo, energia ou dinheiro para as atividades políticas não pode ser cha-
mado de participante ativo e é reconhecido como participante passivo. Em 
outras palavras, é apenas um espectador, enquanto aqueles que criam o 

espetáculo são os participantes políticos ativos.

Outra análise da participação política é baseada na finalidade. Do 

ponto de vista do seu propósito, a participação política é vista como “instru-

mental” e “expressiva”:

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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Na participação política instrumental, as pessoas têm como meta 
alcançar objetivos definidos, como a vitória de um partido político 
nas eleições, a aprovação de um projeto de lei no Legislativo ou o 
aumento do campo de influência de um líder específico. Por outro 
lado, a participação política expressiva não tem objetos definidos. 
Ela visa apenas a satisfação ou a expressão de um sentimento. 
Algumas pessoas votam para alcançar a vitória de um candidato 
específico, enquanto a maioria dos eleitores votam pela satisfação 
de usar o seu direito de voto. (Sharma & Sharma, 2007, p. 353)

Podemos nos perguntar: o que faz com que o indivíduo se sinta incli-

nado a participar da vida política? Dahl (1988, p. 102) aponta seis pontos 

básicos que estimulam os indivíduos à participação política:

1) atribuir valor às recompensas esperadas;

2) achar que as alternativas à sua frente são importantes;

3) ter confiança em que pode contribuir para alterar os resultados da 

atividade política;

4) acreditar que, se não agir, esses resultados serão insatisfatórios;

5) possuir conhecimento ou habilitação relevante para as questões 

sob debate;

6) precisar superar poucos obstáculos para agir.

Os sentimentos de autoconfiança e de eficácia pessoal estão asso-

ciados em alto grau à participação política (cf. Dahl, 1988, p. 110), e caso 

essas condições não sejam atendidas, os indivíduos se sentirão menos 

inclinados à participação política.

A análise do processo brasileiro de organização societária revela que 
somente nos anos 1970 começaram a se consolidar novas formas de ação 
coletiva, com a formação de associações comunitárias independentes do 
sistema político e a criação de associações comunitárias (que se multiplica-
ram como parte de um movimento associativo generalizado de reação ao 
autoritarismo), botando em questão o padrão disponível de relação entre 
Estado e sociedade e introduzindo elementos de renovação cultural, tais 

como a organização democrática local.

Com o advento da Constituição de 1988, marcada por um processo 

de inovação constitucional, com elementos como a descentralização das 

políticas sociais voltadas para o município, eleva-se o município à condição 



70

de ente federado, ao lado dos Estados e da União, e muda-se o sentido 

das políticas públicas, que, até aquele momento, eram desarticuladas, pois 

concentravam recursos e poderes no âmbito federal e atribuíam competên-

cias e autonomia residuais aos Estados e municípios.

Nos anos 1990, o Estado brasileiro passou por mudanças significati-

vas, caracterizadas pela descentralização administrativa, privatização de 

empresas estatais e serviços públicos e rígido controle fiscal, resultando na 

implementação de políticas para o desenvolvimento socioeconômico que, 

ou reproduziam localmente políticas federais descentralizadas, ou experi-

mentavam programas próprios (Lima, 2001, p. 63).

Grande parte deste processo de mudanças da cultura política, que 

se tornou mais participativa, pode ser melhor compreendida com o auxílio 

de alguns conceitos tocquevillianos, como a arte da associação e a virtude 

cívica, conforme abordaremos na próxima seção.

1.2.7.3.1 A arte da associação: do interesse próprio ao interesse   

 coletivo

A participação social e popular na vida política é valorizada por vários 

sociólogos e cientistas políticos31.

Um autor que se tornou referência clássica neste assunto é Tocque-

ville (1977, p. 188), que comenta a reação dos habitantes de alguns paí-

ses, que só aceitam com “uma espécie de repugnância os direitos políticos 

que a lei lhes concede; parece que é roubar-lhes o tempo, gastá-lo com 

os interesses comuns, e preferem encerrar-se num egoísmo estreito do 

qual quatro paredes sobrepostas por um teto constituem o exato limite”. Os 

norte-americanos, ao contrário, diz o autor francês, se ficassem reduzidos 

a ocupar-se apenas de seus próprios negócios, metade de sua existência 

31  Além de Tocqueville, outro autor que se destaca pela defesa veemente da participação popular 
é Putnam (2005, p. 191): �Eis uma lição a ser tirada de nossa pesquisa: o contexto social e a história 
condicionam profundamente o desempenho das instituições. Quando o solo regional é fértil, as regiões 
sustentam-se das tradições regionais, mas quando o solo é ruim, as novas instituições definham. A 
existência de instituições eficazes e responsáveis depende, no jargão do humanismo cívico, das virtu-
des e práticas republicanas. Tocqueville tinha razão: diante de uma sociedade civil vigorosa, o governo 
democrático se fortalece, em vez de enfraquecer.”

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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lhes seria arrebatada e eles sentiriam um vazio imenso nos seus dias e 

haveriam de se tornar incrivelmente infelizes.

Inspirando-se na experiência norte-americana, Tocqueville (1977, p. 

414) conclui que somente quando a prática pública integra-se ao mundo 

dos interesses privados se pode esperar um envolvimento maior por parte 

da população na vida política32: 

Um americano ocupa-se dos seus interesses particulares como 
se estivesse sozinho no mundo, e, no momento seguinte, entrega-
se à coisa pública como se os houvesse esquecido. Ora parece 
animado pela cupidez mais egoística, ora pelo patriotismo mais 
vivo.

O autor de A democracia na América (p. 399) acreditava que “os ho-

mens jamais poderiam viver em sociedade sem se entregar a alguma em-

presa comum”, sem buscar o bem-estar público na sociedade. Afinal, um 

povo cujos cidadãos perdessem o poder de fazer isoladamente grandes 

coisas “sem adquirir a faculdade de produzi-las em comum, logo retornaria 

à barbárie” (idem, ibidem).33

A arte da associação é anunciada como algo inalienável à liberdade 

individual: depois da liberdade de agir sozinho, é natural ao homem “com-

binar os seus esforços com os esforços de seus semelhantes e agir em co-

32  Para combater o individualismo, é necessária a busca de um corpo político-social apoiado em laços 
fortes de solidariedade, só alcançáveis por uma prática de ampla participação da população no proces-
so político, fundamental para se criar ou salvaguardar a liberdade e alcançar o bem comum.
33  Segundo Tocqueville (1977, p. 394), a condição do desenvolvimento e aprimoramento do espírito 
humano está na convivência, na interação, na ação recíproca de cada um com cada um: �Entre as leis 
que regem as sociedades humanas, existe uma que parece mais precisa e mais clara que todas as ou-
tras. Para que os homens permaneçam civilizados ou assim se tornem, é preciso que entre eles a arte 
de se associar se desenvolva e aperfeiçoe na mesma medida em que cresce a igualdade de condições.” 
Assim, o homem só se desenvolve plenamente no convívio com seus semelhantes. O autor denomina 
�bárbaros” os povos em que os indivíduos não reconhecem os interesses coletivos e não respeitam 
os direitos dos demais. A condição propriamente humana impõe a convivência cooperativa entre os 
homens, o que lhes permite desenvolver não só a liberdade, mas a própria civilização.
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mum” (Tocqueville, 1977, p. 149). Por isso, o direito de associação34 parece 

“quase tão inalienável quanto a liberdade individual”35.

Para melhor compreender a crítica tocquevilleana ao individualismo, 

é necessário situá-la à luz de sua análise acerca da igualdade, conceito 

que, àquela época – no contexto da contrarrevolução francesa –, tinha um 

sentido diferente do atual. Imaginava-se que o excesso de igualdade (por 

exemplo, a igualdade de acesso à terra) conduziria ao individualismo, à fal-

sa ideia de que as pessoas não dependiam umas das outras: “Nos séculos 

de igualdade, todos os homens são independentes uns dos outros, isolados 

e frágeis” (Tocqueville, 1977, p. 329).

O autor francês (1977, p. 402) acredita não existir poder na terra que 

impeça que a igualdade crescente de condições leve o espírito humano 

“à procura do útil e disponha cada cidadão a encerrar-se em si mesmo”, 

levando-o ao individualismo36 e ao egoísmo37 e a se limitar à defesa de 

interesses particulares, em detrimento dos interesses e do bem público.

34 . Nos Estados Unidos, o direito de associação é uma importação inglesa e tem existido na América 
em todos os tempos: �O uso desse direito, hoje em dia, introduziu-se nos hábitos e nos costumes” (Toc-O uso desse direito, hoje em dia, introduziu-se nos hábitos e nos costumes” (Toc- uso desse direito, hoje em dia, introduziu-se nos hábitos e nos costumes” (Toc-
queville, 1977, p. 149). Vários autores, como Olson (1999, p. 33), criticam Tocqueville e sua crença de 
que o norte-americano seja um adepto do associativismo: �Pesquisas empíricas �...� mostram que, ti pi-Pesquisas empíricas �...� mostram que, ti pi-esquisas empíricas �...� mostram que, tipi-
camente, o homem médio na verdade não pertence a grandes associações voluntárias e que a alegação 
de que o norte-americano é um ‘grupista’ é em grande parte um mito”. Em outro trecho, Olson (idem, 
p. 71) afirma que �a teoria tradicional das associações voluntárias não está em absoluto em harmonia 
com as evidências empíricas, que indicam que a participação em grandes organizações voluntárias é 
muito menor do que a teoria tradicional sugere”.
35  O único bem que teria um potencial de unir os indivíduos e determinar o pensar, o agir e o compor-
tamento dos cidadãos seria a liberdade, manifesta na prática do exercício da cidadania, a única maneira 
possível de garantir a superação do predomínio do autointeresse, no sentido mais estreito, e a sua subs-
tituição pelo interesse bem compreendido, abrindo possibilidades para uma prática de perseguição do 
bem-estar público na sociedade.
36  O advento do individualismo nas sociedades modernas promoveu uma separação entre as esferas  O advento do individualismo nas sociedades modernas promoveu uma separação entre as esferas O advento do individualismo nas sociedades modernas promoveu uma separação entre as esferas 
pública e privada, fazendo com que os homens se mantivessem restritos a seus assuntos particulares, 
família e negócios, delegando as decisões sobre aspectos públicos a um corpo político centralizado. 
A saída encontrada por Tocqueville estaria nas organizações comunais, que manteriam o elo entre as 
esferas então separadas, aquecendo o civismo e promovendo a formação de laços sociais voltados para 
o bem da comunidade e o estabelecimento de uma democracia.
37  Tocqueville faz uma distinção entre egoísmo (�amor apaixonado e exagerado por si mesmo, que 
leva o homem a nada relacionar senão a ele apenas e a preferir-se a tudo”) e individualismo (�sentimen-
to refletido e pacífico, que dispõe cada cidadão a isolar-se da massa de seus semelhantes e a retirar-se 
para um lado com sua família e seus amigos, de tal sorte que, após ter criado para si, dessa forma, uma 
pequena sociedade para seu uso, abandona de bom grado a própria grande sociedade”). Enquanto o 
egoísmo é um vício tão antigo quanto o mundo, o individualismo possui origem democrática e ameaça 
desenvolver-se à medida que se igualam as condições. Ambos (egoísmo e individualismo) são conde-
náveis: o primeiro, �por esterilizar os germes de todas as virtudes”; o segundo, por �fazer secar a fonte 
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Como resolver o dilema entre interesse particular e coletivo? É possí-

vel demover o homem de seus interesses individuais e inculcar nele o gosto 

pelos interesses coletivos?

Antes de abordar estas questões, façamos um resgate da origem do 

termo interesse, que, conforme nos lembra Deutsch (1983), vem da palavra 

latina inter-esse, que significa “estar entre”:

Este significado implica que no meio de um enorme montão de 
coisas e de acontecimentos não compensadores há certos ele-
mentos compensadores que devem ser analisados cuidadosa-
mente. Perguntar ‘Qual é o seu interesse?’ é uma maneira latina 
de perguntar ‘o que há dentro disso para mim?’ 

O conflito entre esses dois tipos de interesse é resolvido no seio da 

própria sociedade, assimilado pela doutrina do interesse bem compreendi-

do, que, apesar de não ser nova, foi universalmente admitida, tornando-se 

popular entre os americanos na época em que o autor francês visitou a 

América do Norte.

Por meio do interesse bem compreendido, os homens se auxiliam mu-

tuamente, cooperando e evitando a impotência e a fragilidade da coexistên-

cia em sociedade. Esse tipo de interesse “forma uma multidão de cidadãos 

corretos, temperantes, moderados, previdentes, senhores de si mesmos” 

(Tocqueville, 1977, p. 402), em função dos sacrifícios grandiosos e neces-

sários aos seus semelhantes e, também, pelas grandes dedicações, que 

sugerem a cada dia pequenos sacrifícios. Assim, é possível transformar 

interesses egoístas e individualistas em interesses bem compreendidos, 

conciliando as esferas privada e pública.

Subjacente à “doutrina” do interesse bem compreendido há a noção 

de que ambos os interesses (particular e coletivo) são não apenas compa-

tíveis, mas interdependentes, isto é, todos os homens sentem necessidade 

de seus semelhantes e, “sabendo que não poderão ganhar o seu apoio 

senão à condição de lhes emprestar seu concurso, não lhes será difícil 

descobrir que o seu interesse pessoal se confunde com o interesse geral” 

(Tocqueville, 1977, p. 16), sendo possível se desenvolver a virtude cívica,38 

das virtudes públicas e atacar e destruir todas as outras, indo absorver-se no egoísmo.” (Tocqueville, 
1977, p. 386).
38  Embora nem toda ati vidade políti ca mereça ser qualifi cada como virtuosa, à medida que nem todas  Embora nem toda atividade política mereça ser qualificada como virtuosa, à medida que nem todas 
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que permite a realização do autointeresse na medida em que o indivíduo 

participa constante e efetivamente da esfera pública, resgatando um mode-

lo de cidadania ativa.

O autor francês (idem, ibidem) parte da constatação de que os ho-

mens, ao mesmo tempo em que são livres e iguais, são também expostos 

a mil acidentes. A experiência não tarda a lhes ensinar que, “embora não 

tenham necessidade habitual do socorro de outrem, quase sempre chega 

um momento em que não poderiam passar sem ele”: por meio do interes-

se bem compreendido, os homens se auxiliam mutuamente, cooperando e 

melhorando a coexistência humana em sociedade.

Assim, não há incompatibilidade entre interesse próprio e coletivo, pois 

nenhuma sociedade bem-sucedida pode prescindir do poderoso estímulo 

do interesse próprio. Os cidadãos da comunidade cívica não têm que ser 
altruístas. Na comunidade cívica, os cidadãos buscam o que Tocqueville 
chamava de interesse próprio bem entendido, isto é, o interesse próprio 
definido no contexto das necessidades públicas gerais, esclarecido e não 
míope, o interesse próprio que é sensível aos interesses dos outros: “Os 
cidadãos de uma comunidade cívica não são santos abnegados, mas con-
sideram o domínio público algo mais do que um campo de batalha para a 
afirmação do interesse pessoal” (Putnam, 2005, p. 101)39.

Enfim, não se trata de eliminar os interesses particulares em prol dos 
interesses públicos, mas sim de conciliá-los, por meio da virtude cívica. 
Afinal, nos povos democráticos “todos os cidadãos são independentes e 
frágeis; quase nada podem sozinhos e nenhum dentre eles seria capaz de 
obrigar seus semelhantes a lhe emprestar seu concurso. Por isso, caem 
todos na impotência, se não aprendem a se ajudar livremente” (Tocqueville, 
1977, p. 392).

contribuem para o bem geral, o interesse pelas questões públicas e a devoção às causas públicas são os 
principais sinais de virtude cívica.
39  Embora em geral as teorias de ação social sempre se apóiem no axioma do interesse pessoal os  Embora em geral as teorias de ação social sempre se apóiem no axioma do interesse pessoal os 
homens não são sempre egoístas, mesmo na política: �eles freqüentemente fazem o que parece ser 
individualmente irracional porque acreditam que é socialmente racional - isto é, que beneficia outros 
mesmos que os prejudique pessoalmente. Por exemplo, os políticos no mundo real às vezes agem como 
acham melhor para a sociedade como um todo, mesmo quando sabem que com suas ações perderão 
votos. Em todos os campos, nenhuma descrição do comportamento humano está completa sem men-
ção a esse altruísmo; aqueles que o possuem estão entre os heróis que os homens justificadamente 
admiram” (Downs, 1999, p. 49).
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A ampliação do engajamento das pessoas no processo decisório não 
pode ser vista de forma isolada. Ela é fruto de um processo mais amplo, 
no qual a participação é valorizada não de forma instrumental, mas como 

elemento imprescindível da democracia, conforme veremos a seguir.

1.2.7.4 A participação política como fim em si mesma

Em seu artigo Além da monocultura institucional, Evans (2003, p. 22) 

defende a tese da eficácia das instituições deliberativas em engajarem a 

energia dos cidadãos comuns no processo de escolha social, aumentando 

a disposição dos cidadãos de investir em bens públicos e coletivos, melho-

rando a distribuição destes bens e levando, consequentemente, ao aumen-

to da produtividade e, potencialmente, do próprio crescimento econômico 

a longo prazo, para o que tais bens coletivos (como, por exemplo, serviços 
de saúde e educação e infraestrutura do transporte) servem como pontos 
de apoio.

A participação política, além de ser importante, pode ser considerada 
como um fim em si mesma da democracia, por fazer com que o indivíduo 
exerça uma das mais importantes capacidades humanas, a de fazer es-
colhas. Processos de participação devem ser compreendidos em si como 
“partes constitutivas dos fins do desenvolvimento” (Sen, 2000, p. 291).

Em que pese a relevância da participação para a manutenção da vida 
política, ela é abordada, não raras vezes, a partir de alguns mitos, conforme 
veremos a seguir.

1.2.7.5 Mitos acerca da participação política popular

Nas seções a seguir, abordaremos alguns dos principais mitos que 

envolvem a participação política popular.

1.2.7.5.1 A participação em massa versus a constatação da falta de 

 interesse e de capacidade do homem comum em participar 

 das coisas públicas

Ao se enfatizar a participação política e estabelecê-la como um dos 
parâmetros da democracia, incorre-se em um dilema, pois ela é muito desi-
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gual entre os cidadãos e essa característica da participação diferenciada na 
política é um traço definidor da democracia, o que suscita a seguinte ques-
tão: como resolver o dilema democrático da desigualdade participativa?

Com a expansão das áreas que se tornaram políticas (saúde, educa-
ção, previdência social etc.), tais questões se distanciam da capacidade de 

resposta e resolução por parte do cidadão comum, acabando por se tornar 

tarefa de uma burocracia especializada, mais preparada, em princípio, para 

lidar com elas do que o indivíduo comum.

Decisões complexas requerem que seus autores tenham conhecimen-

to prévio acerca das questões com as quais lidam para que sejam capazes 

de procurar alcançar os seus objetivos de uma forma sistemática. Por isso 

o Estado assume precipuamente o papel de administrar os interesses polí-

ticos dos cidadãos, cuja participação se reduz geralmente a reivindicações 

ligadas a determinados setores profissionais:

A relação do usuário com o Estado não é, em primeira linha, a 
participação política, mas um posicionamento genérico de de-
manda que espera atendimento sem querer, propriamente, impor 
decisões. O contato com o Estado transcorre essencialmente nos 
quadros administrativos e de sua periferia; ele é apolítico e de uma 
indiferença repleta de pretensões. (Habermas, 1984, p. 246)

Vários são os fatores que levam as pessoas à falta de interesse em 

participar das coisas públicas.

O fortalecimento do individualismo e a falta de tempo e de energia das 

pessoas foram a explicação de Tocqueville (1977, p. 515) para o fenômeno 

registrado por ele na sociedade norte-americana:

Como os homens que vivem nos países democráticos não têm 
nem superiores nem inferiores, nem associados habituais e ne-
cessários, eles de bom grado se volvem para si mesmos e se con-
sideram isoladamente. [...] Por isso, somente com esforço esses 
homens se afastam dos seus afazeres particulares para cuidar 
dos assuntos comuns; a sua tendência natural é abandonar esse 
cuidado exclusivamente ao representante visível e permanente 
dos interesses coletivos, que é o Estado. Não só não possui o 
gosto natural de se ocupar com o público, mas muitas vezes não 
tem tempo para fazê-lo. A vida privada é tão ativa nos tempos 
democráticos, tão agitada, tão cheia de desejos, de trabalhos, que 
quase não resta mais energia nem vagar a cada homem para a 
vida política.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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A inabilidade é o fator levantado por Schumpeter (1984, p. 319) para 

explicar a falta de interesse das pessoas comuns em participar dos ne-

gócios públicos: “O cidadão típico desce para um nível inferior de rendi-

mento mental tão logo entra no campo político: argumenta e analisa de 

uma maneira que ele mesmo reconheceria como infantil em sua esfera 

de interesses reais.” O autor de Capitalismo, Socialismo e Democracia (p. 

317) acredita que as pessoas não sabem determinar o que é melhor para 

elas quando estão em jogo questões públicas. Não há uma vontade do 

cidadão, só impulsos vagos, equivocados, desinformados. Em suma, o in-

divíduo sabe cuidar bem dos seus negócios pessoais, mas não sabe tratar 

de assuntos públicos.

Para Mills (1965, p. 26), algumas pessoas – denominadas por ele de 

inacionárias – perderam a fé nas crenças predominantes e não adquiriram 

novas convicções, deixando por isso de se preocupar com a política sob 

qualquer forma:

Não são radicais, nem liberais, nem conservadores, nem reacio-
nários. São inacionários. Estão desligados da ação. Se aceitarmos 
a definição grega do idiota como o homem totalmente ensimes-
mado, então teremos de concluir que muitos cidadãos [...] são, 
hoje, idiotas.

A falta de consciência para tratar das questões coletivas é a forma 

pela qual Michels (1997, p. 27) explica esse desinteresse pelas questões 

políticas:

Não é exagero afirmar que, entre os cidadãos dotados de direitos 
políticos, o número dos que realmente se interessam pelos assun-
tos públicos é insignificante. Na maioria dos indivíduos, é muito 
pouco desenvolvida a consciência das íntimas relações existen-
tes entre o bem individual e o bem coletivo. A maior parte deles 
não tem a menor suspeita das influências e das relações que os 
assuntos desse organismo a que chamamos Estado podem exer-
cer nos seus interesses particulares, na sua prosperidade e na 
sua vida.

Essas afirmações podem enfurecer aqueles que acreditam nessa par-

ticipação como uma panaceia, mas elas devem ser levadas a sério.

Numa democracia, geralmente constata-se uma atividade política li-
mitada por parte da maioria dos cidadãos, juntamente com um alto grau de 
consciência do potencial de participação ativa, o que, conforme defende 
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Almond e Powell (1972, p. 82), garante a capacidade de resposta do siste-

ma sem submetê-lo às pressões e tensões de um envolvimento contínuo 

e ativo dos cidadãos no processo político, mantendo a consciência política 

vital, para o que contribuem as estruturas partidárias: “Um nível contínuo de 

atividades partidárias, culminando no processo eleitoral periódico, mantém 

os cidadãos em contato constante com a política, prontos para participar 

ativamente se houver necessidade.”

Trataremos na seção a seguir a respeito do que denominaremos, pro-

visoriamente, de “reserva” de participação.

1.2.7.5.2 Perigos do excesso de participação versus a necessidade 

 do slack (“reserva” de participação)

a) Perigos do excesso de participação

Os eventuais riscos de uma excessiva participação popular são criti-

cados por vários autores40, dentre os quais destacamos Samuel Huntington 

(1975), que apresenta a ideia da participação das massas como um ponto 

negativo no processo de desenvolvimento econômico de um país, pois a 

democracia seria ameaçada pela entrada dessas massas na arena política: 

recém-liberadas dos laços de dependência pessoal que estruturavam sua 

experiência social e política no campo, elas levariam os líderes democráti-

cos a atender às suas demandas, comprometendo a própria continuidade 

do processo de modernização, uma vez que a redistribuição de renda se 

faria à custa dos investimentos41. O aumento de participação política seria, 

assim, prejudicial à democracia por aumentar os conflitos sociais, colocan-

do em risco a continuidade do sistema e gerando uma pressão irracional 

das massas sobre o sistema político ao impor um nível de demanda inca-

paz de ser assimilado pelo Estado.

40  Além de Samuel P. Huntington (1975), outros estudiosos do desenvolvimento político também afir-
mam que a excessiva mobilização social e a participação política das massas reduzem a estabilidade e a 
eficácia das instituições governamentais, como, por exemplo, Joan M. Nelson, em Political participation 
(cf. Putnam, 2005, p. 245).
41  Sobre o argumento da incompati bilidade entre democracia e desenvolvimento, ver Hunti ngton  Sobre o argumento da incompatibilidade entre democracia e desenvolvimento, ver Huntington 
(1975). De forma similar, Walter Galenson (apud Lipset, 1967, p. 47) assinala, também, que a democ-
racia pode �pôr em perigo o desenvolvimento econômico, ao consentir que a pressão pública para o 
consumo desvie recursos do investimento”.
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Conforme nota Jaguaribe (1975, p. 28), um corolário importante da 

concepção institucional de Huntington, devidamente salientado por ele, é 

sua teoria sobre os efeitos negativos da mobilização social excessiva:

A mobilização torna-se ‘excessiva’, para uma dada organização 
ou instituição, quando leve à participação de mais pessoas do que 
as que internalizaram os valores do sistema. Em outros termos, 
quando o processo de mobilização e participação política excede 
o processo de socialização política, sendo o sistema político rela-
cionado submetido a pressões não controláveis que o façam en-
trar em decadência. O desenvolvimento político, portanto, implica 
ao mesmo tempo a institucionalização política e o refreamento 
da excessiva mobilização e participação política. Uma faceta é 
orientada para a criação e consolidação de instituições. A outra, 
para o retardamento da mobilização, particularmente através da 
institucionalização de estágios de admissão das massas aos cen-
tros de decisão, de modo que seja mantido o equilíbrio entre a 
participação no sistema e o ajustamento a ele. Para ambas as 
funções, o partido político é considerado por Huntington como o 
instrumento mais relevante.

O acúmulo e a sobrecarga do sistema político a partir de demandas da 

sociedade são abordados, também, por Almond e Powell (1972, p. 31):

É um fato geralmente reconhecido hoje que um problema básico 
das nações emergentes é o acúmulo de novas e revolucionárias 
demandas que devem enfrentar. O povo exige participação no 
processo de elaboração de decisões, exige unidade nacional, 
melhoramento econômico, lei e ordem – tudo ao mesmo tempo 
e imediatamente.

Um segundo fator são os recursos de que o sistema dispõe sob 
várias circunstâncias. Os suportes, assim como as demandas, 
podem aumentar ou diminuir e descer a níveis críticos. [...] outro 
fator que pode afetar o desenvolvimento político são os desdo-
bramentos em outros sistemas sociais. A extensão até onde o 
sistema político é pressionado ou sobrecarregado com deman-
das variará de acordo com as capabilidades de outros sistemas 
sociais [...] Quando uma economia desenvolve novas capabilida-
des – novos sistemas de produção e distribuição –, a sobrecarga 
do sistema político com demandas por bem-estar, ou distribuição 
de recursos, pode ser significativamente reduzida. [...] Por outro 
lado, um colapso nos sistemas familiar, religioso ou econômico 
pode criar descontentamento, desordens e, portanto, dar origem 
a novas demandas que irão pressionar e talvez sobrecarregar o 
sistema político.



80

A experiência mostra que, quando uma localidade enfrenta, simulta-

neamente, todos os aspectos do desenvolvimento e promove as reformas 

estruturais necessárias à obtenção do desenvolvimento integral, ocorrem, 

inicialmente, desajustamentos que dificultam a continuação do processo: 

“As injustiças e tensões sociais historicamente acumuladas manifestam-se 

em demandas para cujo atendimento são insuficientes os recursos inter-

nos.” (Wolfe, 1976, p. 51)

A convicção de que um nível muito elevado de participação é sem-

pre bom para a democracia não é válida, também, no entender de Lipset 

(1967, p. 33): “Como os acontecimentos da década de 1930 na Alemanha 

demonstraram [...] um incremento no nível de participação pode refletir o 

declínio da coesão social e o colapso do processo democrático.”

O autor de O homem político defende a tese de que uma democracia 

estável se assenta na crença geral de que o resultado de uma eleição não 

fará grande diferença na sociedade42.

Embora a justificação dos níveis superiores de participação pareça ser 

quase autoevidente para os crentes na democracia, à medida que passam 

a conhecer mais sobre as características do abstencionismo e a maneira 

como as nações garantem altos índices de comparecimento eleitoral, al-

gumas pessoas acabam pondo em dúvida se a elevada participação será, 

realmente, uma boa coisa:

Uma escola de pensamento acolhe jubilosamente um baixo índice 
de votação como prova evidente da satisfação básica do eleito-
rado com a maneira como as coisas estão correndo. Em 1936, o 
cientista político Francis Wilson [‘The inactive electorate and so-

42  Um problema principal para uma teoria dos sistemas democráticos é o seguinte: sob que condições 
pode uma sociedade ter participação �suficiente” para manter o sistema democrático sem introduzir 
causas de divergência que minem as bases da coesão? Lipset (1967, p. 33) dá a seguinte resposta a esta 
questão: ��...� quanto mais coeso e estável é um sistema democrático, tanto mais provável se torna 
que todos os setores da população reajam na mesma direção aos principais estímulos; isto é, se as 
condições facilitam o progresso de uma opinião esquerdista, os socialistas ganharão votos tanto entre 
as pessoas abastadas como entre os trabalhadores, embora se conservem relativamente mais fracos 
nos estratos superiores. Do mesmo modo, durante um período de ascendência das direitas, os votos 
conservadores aumentarão nos grupos mais pobres. Inversamente, um indicador de baixo consenso se-
ria uma situação em que uma tendência política se desenvolvesse unicamente entre os grupos a quem 
primordialmente atraía – por exemplo, as esquerdas ganhando só entre os trabalhadores, enquanto 
uma tendência oposta se manifestasse apenas em outras camadas – isto é, as direitas ganhando só nas 
classes médias”.
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cial revolution’, Southwestern social science quarterly, 16, 1936, 
p. 76] exprimiu-se da seguinte maneira: ‘Numa sociedade em que 
somente 50% do eleitorado participa, é óbvio que a política sa-
tisfaz de algum modo o desejo da grande massa de indivíduos 
no Estado. Quando a percentagem de participação ultrapassa, 
digamos, 90%, é sinal de que as tensões da luta política estão 
aproximando do ponto de ruptura a vontade orientada para a or-
dem constitucional’.

Essa mesma tese foi defendida, algum tempo depois, pelo pre-
eminente analista dos determinantes da participação política, o 
sueco Herbert Tingsten, ao elaborar as conclusões de sua bri-
lhante crítica às estatísticas eleitorais de todo o mundo. Tingsten 
salientou o fato de que as votações extremamente elevadas em 
várias nações, como a Alemanha e a Áustria, registraram-se no 
momento em que as suas democracias começavam a entrar em 
colapso, e sugeriu que uma votação elevada foi um sintoma do 
declínio do consenso. David Riesman também argumentou que a 
apatia pode refletir o fato de que as pessoas têm coisas mais inte-
ressantes a fazer com o seu tempo do que entregar-se à política, 
e sugere que os órgãos governamentais e as organizações em 
grande escala funcionam bem, apesar da grande apatia. (Lipset, 
1967, p. 228)

Conclusões pessimistas sobre os efeitos de um aumento na participa-
ção podem ser também aduzidas da pesquisa sobre as características do 
abstencionismo eleitoral: “Já em 1928 um cientista político norte-americano, 
W. B. Munro, argumentava que a crescente participação poderia ameaçar 
o funcionamento da democracia, visto que os não-votantes estavam larga-
mente localizados entre os setores mais ignorantes do eleitorado” (Lipset, 
1967, p. 228).

Em suma, grupos mais numerosos e mais fortes significariam um go-
verno fraco: sociedade forte, Estado frágil, tese que Putnam (2005, p. 185-
186) combate em seu estudo, tanto em termos empíricos quanto teóricos, 
afirmando que ao longo da história as normas e os sistemas de participação 

cívica promoveram o crescimento econômico, em vez de inibi-lo:

Tal efeito persiste até hoje. Nas duas décadas transcorridas des-
de a criação dos governos regionais, as regiões cívicas [italianas] 
cresceram mais rápido do que as regiões onde há menos asso-
ciações e mais hierarquias [...] existe uma forte correlação entre 
associações cívicas e instituições públicas eficazes. [...] o capital 
social, corporificado em sistemas horizontais de participação cívi-
ca, favorece o desempenho do governo e da economia, e não o 
oposto: sociedade forte, economia forte, Estado forte.
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b) A necessidade da apatia (slack: reservas de participação)

É artigo de fé da teoria política que o funcionamento adequado da de-

mocracia requer um povo alerta, ativo. Porém, conforme Hirschman (1973, 

p. 41), nos Estados Unidos, estudos empíricos do comportamento político 

e de votação demonstraram a existência de considerável apatia política 

em grande parte do povo por longos espaços de tempo, o que abalou esta 

crença.

Uma vez que, apesar da apatia, o sistema democrático sobrevive 

muito bem, está claro que a relação entre atividade política e estabilidade 

democrática é muito mais complexa do que se imaginava:

Uma mistura de cidadãos alertas e cidadãos inertes, ou mesmo 
uma alternação de envolvimento e indiferença, talvez sirva melhor 
à democracia do que total e permanente interesse, ou apatia. Ro-
bert Dahl frisa um motivo para isso: é o fato de, comumente não 
usando seus recursos políticos ao máximo, os cidadãos terem 
possibilidades de reagir com vigor inesperado – utilizando reser-
vas de influência e poder políticos – quando seus interesses vitais 
são diretamente ameaçados. (Hirschman, 1973, p. 41)

Solicitar uma participação intensa e engajada de todos os cidadãos 

nas questões públicas seria criar um princípio de frustração: “Quem quer 

que entenda a democracia deste modo tem, de fato, que chegar à conclu-

são de que isso é incompatível com a racionalidade” (Luhmann, Komplexi-

taet und Demokratie, p. 319 apud Habermas, 1980, p. 166).

Nesta perspectiva, a apatia, a falta de participação dos cidadãos na 

política, poderia, inclusive, demonstrar a satisfação dos indivíduos com o 

sistema político, além de diminuir as pressões sobre o Estado, fazendo 

uma inversão de valores ao eleger a estabilidade como meta da política, no 

lugar do ideal democrático de participação política, autonomia e soberania 

popular43.

43  Sobre a estabilidade como meta da políti ca, Deutsch (1983, p. 34) lembra que a políti ca assegura a  Sobre a estabilidade como meta da política, Deutsch (1983, p. 34) lembra que a política assegura a 
direção e autodireção da sociedade e a alocação de valores dentro dela e opera fundamentalmente uti-
lizando-se dos hábitos da grande massa da população de se submeter às leis e autoridade do governo: 
�Esses hábitos de submissão são acentuados e fortalecidos pela probabilidade de execução da lei con-Esses hábitos de submissão são acentuados e fortalecidos pela probabilidade de execução da lei con-sses hábitos de submissão são acentuados e fortalecidos pela probabilidade de execução da lei con-
tra aqueles que a transgridem. Os hábitos de submissão são os associados invisíveis do governo, mas 
realizam mais de 90% da tarefa. �...� Para manter os hábitos de submissão da maioria não é necessário 
assegurar a aplicação das leis contra todos aqueles que as violam. �...� Quando os hábitos de submissão 
da população declinam ou desaparecem, as leis podem tornar-se inaplicáveis. Estas tornam-se, geral-
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Baixos índices de participação não seriam, então, um fator negativo, 

visto que a existência de muitas demandas poderia levar a uma forma auto-

ritária de limitá-las, pois o governo geralmente não tem condições de aten-

der a todas simultaneamente.

Nem todos os indivíduos que se encontram dentro dos limites de um 

sistema político se ocupam com a vida política. Alguns lhe são indiferentes, 

enquanto outros se envolvem mais profundamente nas atividades políticas, 

conforme nota Dahl (1988, p. 97): “Mesmo dentre estes últimos, só uns 

poucos estão ativamente empenhados na busca do poder – e, destes, al-

guns conseguem mais poder do que outros.”

Dahl (1988, p. 97) classifica os cidadãos em quatro grupos, com rela-

ção ao seu envolvimento nas atividades políticas: o apolítico, o político, os 

que buscam o poder e os que têm poder. Na maioria dos sistemas políticos, 

os que estão informados sobre a vida política, e se interessam por ela, não 

representam uma proporção importante dos adultos.

Normalmente, em todas as poliarquias há um número considerável de 

cidadãos desinteressados pela política e relativamente inativos, em suma, 

apolíticos. O fato de que um número importante de cidadãos não aproveita 

as oportunidades de participar da vida política parece ser um fenômeno 

universal, conclui o autor de Poliarquia.

Por qual razão, mesmo nas sociedades modernas (onde a educação 

é amplamente difundida, existe o sufrágio universal e um sistema político 

democrático), o estrato apolítico é tão grande? Sem pretender esgotar a 

questão, é possível esboçar uma breve resposta, focada em seis fatores 

elucidados por Dahl (1988, p. 101-102):

1) O indivíduo se inclina menos a participar da vida política quando 

atribui um valor reduzido aos prêmios que pode esperar dessa participação, 

comparativamente aos que resultam de outros tipos de atividades;

2) As pessoas se inclinam menos ao envolvimento na política se pen-

sam que não há diferenças significativas nas alternativas que se apresen-

tam diante delas;

mente, de difícil execução quando menos de 90% da população lhes obedece voluntariamente.”
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3) O indivíduo está menos inclinado a participar da política se acha 

que o que faz não tem importância, porque não pode alterar significativa-

mente o resultado da vida política;

4) O indivíduo tenderá menos a se envolver na política se acredita 

num resultado relativamente satisfatório sem seu envolvimento. A confian-

ça extrema na legitimidade, justiça, estabilidade e equidade das decisões 

tomadas dentro do sistema político pode fazer com que o indivíduo consi-

dere desnecessária sua participação;

5) O indivíduo se inclinará menos à participação política se achar que 

seu conhecimento é muito limitado, o que limita a eficácia da sua ação;

6) Quanto maiores os obstáculos que se colocam diante do indivíduo, 

menor sua inclinação a participar da vida política.

Sharma & Sharma (2007, p. 355), a exemplo de Dahl, também apre-

sentam um conjunto de fatores para explicar os motivos da apatia políti-

ca44:

1. Ausência de recompensa

2. Consciência da impotência política

Essa é uma importante causa da apatia política, pois sempre que os 

cidadãos sentem que a sua atividade política não dá resultados significati-

vos reduzem sua participação.

3. Satisfação com o sistema político

Uma pessoa satisfeita com o sistema político atual e que o considera 

absolutamente eficiente e eficaz pode ser apática à participação política 

devido à crença de que o sistema político vai continuar mesmo se ela não 

participar da atividade política.

Segundo uma interpretação difundida por Seymour Lipset (1967), os 

altos índices de abstenção não significam necessariamente uma demons-

tração de insatisfação com o sistema político. Ao contrário, revelariam o 

44  Segundo Sharma & Sharma (2007, p. 354), podemos encontrar dois tipos de comportamentos 
politicamente apáticos nos sistemas políticos democráticos: �Algumas pessoas não participam das ativi-
dades políticas devido à ausência de informação e falta de interesse no campo político. Essa apatia não 
é opcional. É geralmente encontrada em membros analfabetos, solitários e muito pobres da sociedade. 
No entanto, existe outra forma de apatia política, que é voluntária.”

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização



85

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

contentamento disseminado com as instituições, que estariam funcionando 

tão bem que nem seria necessário participar. Elogios similares às virtudes 

da apatia são encontrados, na mesma época, no livro de Almond e Verba 

(1963) sobre a cultura política: “[...] os grupos que menos participam [...] 

seriam aqueles que estariam mais satisfeitos com a própria condição.”

4. Insatisfação com o sistema político

Por outro lado, se algumas pessoas são absolutamente desiludidas 

com um sistema político, deixam também de participar politicamente. Em 

sua insatisfação absoluta, pensam que o sistema político é tão corrupto 

que não pode ser reformado ou que eles não têm poder para reformá-lo. 

Portanto, pensam que é melhor livrar-se da corrupção mantendo-se longe 

da política.

Assim, em que pese sua importância, é necessário que haja reservas 

de participação45 nos sistemas políticos, que podem ser usadas pelos in-

divíduos em caso de necessidade, como reconhece Dahl (1961): “Quase 

todo cidadão tem acesso a reservas políticas normalmente fora de uso.”

Com a extensão da atividade essencialmente política a um número 

cada vez maior de cidadãos e, consequentemente, com o crescimento efe-

tivo da participação política, embora de forma desigual, abre-se espaço 

para que o processo decisório incorpore visões que emergem de vários 

segmentos da sociedade.

Dessa forma, a desigualdade de participação política46 é encarada 

com naturalidade por Hirschman (1973, p. 24), que defende a existência de 

fatores ociosos na economia, denominados por ele de slack, o que pode ser 

aplicado, também, à política:

Durante uma fase desfavorável, o slack age como reserva: os ex-
cessos de custo são cortados, inovações que já se encontravam 
ao alcance são afinal introduzidas, políticas de vendas esqueci-
das são retomadas com maior agressividade, e assim por diante. 
No sistema político, o slack tem sido racionalizado de maneira pa-
recida. A descoberta de que, normalmente, os cidadãos não usam 

45  A parti cipação é denominada por Hirschman (p. 1973, p. 76) de �uso da voz”. A participação é denominada por Hirschman (p. 1973, p. 76) de �uso da voz”.
46  Olson (1999) explica a desigualdade políti ca a parti r das difi culdades de organização enfrentadas  Olson (1999) explica a desigualdade política a partir das dificuldades de organização enfrentadas 
por determinados grupos, pelo acesso diferenciado à informação e ao governo ou pela exclusão de 
certos atores ou assuntos das arenas de ação e debate públicos.
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mais que uma fração de seus recursos políticos surpreendeu e 
desapontou os estudiosos de ciência política, sempre levados a 
crer que, para seu bom funcionamento, a democracia requer a 
maior participação possível de todos os cidadãos. Mas logo se 
notou que um grau de apatia tem certas vantagens compensató-
rias, contribuindo para a estabilidade e flexibilidade de um sistema 
político e provendo ‘reservas’ de recursos políticos que podem ser 
jogados em cena, em situações de crise.

Sobre o uso do termo slack, Hirschman (1973, p. 23) afirma que a 

proposta básica de sua obra The strategy of economic development (1958) 

era de que o desenvolvimento não dependeria tanto de achar combinações 

ideais para os recursos e fatores de produção dados, mas sim de trazer à 

tona e aplicar, para fins econômicos, recursos e habilidades inexplorados, 

dispersos ou mal utilizados. O autor revela: “O termo slack me veio à cabe-

ça mais tarde...”

Se pensarmos em termos de cultura cívica, o modelo ideal47 não se 

identifica com a participação constante dos cidadãos na vida política. Os 

elementos paroquiais e de sujeição também importam, por limitarem o grau 

de engajamento político e, portanto, a intensidade das clivagens. Convém 

encontrar um equilíbrio entre o poder dos governantes e o controle dos 

governados, entre os imperativos da ação e as exigências da democracia:

O cidadão modelo deve estar engajado, mas sem excesso; in-
fluente, mas também deferente para com as autoridades; ativo, 
mas também passivo. Na realidade, possui uma reserva de in-
fluência: é potencialmente ativo, mas não atua constantemente. 
Normalmente mantém-se passivo e só intervém ocasionalmente 
no processus político. Mas em momento de crise ou quando uma 
escolha fundamental deve ser exercida, torna-se um participante 
influente. (Schwartzenberg, 1979, p. 158)

Em síntese, índices altos ou baixos de participação e votação não são, 

em si mesmos, nem bons nem maus para a democracia. A extensão e a na-

tureza da participação refletem outros fatores que determinam de um modo 

bastante decisivo a possibilidade do sistema desenvolver-se ou sobreviver, 

mas “[...] a amplitude da apatia e os vários níveis de participação dos di-

47  Para Almond e Verba (1963), a cultura cívica ideal – a que contribui para o bom funcionamento 
da democracia – é uma cultura mista, equilibrando de maneira harmoniosa elementos paroquiais, de 
sujeição e de participação. Analisamos esta questão na seção que trata da temática da cultura política 
brasileira.
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ferentes setores da população esclarecem, de fato, o consenso e conflito, 

subjacentes no processo político” (Lipset, 1967, p. 230).

A confusão e a falta de clareza nos debates sobre a temática do de-

senvolvimento contribuem para a natureza confusa de muitas intervenções 

nesta área, principalmente no que tange ao papel do Estado na promoção 

do desenvolvimento, assunto que trataremos em seguida.

1.2.8 O papel do Estado na promoção do desenvolvimento

Por longa tradição, o Estado foi definido, conforme Bobbio (1987, p. 

79), como o portador de summa potestas; a análise do Estado se resolve 

quase totalmente no estudo dos diversos poderes que competem ao sobe-

rano:

A teoria do Estado apoia-se sobre a teoria dos três poderes (o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário) e das relações entre eles. 
Para ir a um texto canônico dos nossos dias, Poder e Socieda-
de, de Lasswell e Kaplan [1952], o processo político é ali definido 
como “a formação, a distribuição e o exercício do poder”. Se a 
teoria do Estado pode ser considerada como uma parte da teoria 
política, a teoria política pode ser por sua vez considerada como 
uma parte da teoria do poder.

Essa definição tradicional enfatiza o Estado como um ordenamento 

coercitivo, detentor do monopólio da coação física legítima48: no seu nível 

mais geral, expressa a imposição de uma classe, ou de uma aliança de 

classes sobre outra. Ao mesmo tempo em que serve aos interesses sociais 

e econômicos nos quais se baseia, o Estado, para manter-se como uma 

relação estável de domínio, propõe medidas que dão verossimilhança à 

dimensão mistificadora de generalidade de interesses que ele necessaria-

mente assume (povo, igualdade, nação, enfim, alicerçando-se numa ideo-

logia assumida como de interesse comum).

Além de expressar tal relação, o Estado é, também, uma organiza-

ção burocrático-regulativa e, no caso dos Estados modernos, ocupa mui-

48  Bobbio (1987, p. 82) cita teóricos clássicos que comungam com esta defi nição de Estado, dentre  Bobbio (1987, p. 82) cita teóricos clássicos que comungam com esta definição de Estado, dentre 
eles Kelsen (1945, p. 194): �o Estado é uma organização política porque é um ordenamento que regula 
o uso da força e porque monopoliza o uso da força”; Almond e Powell (1966, p. 55): ��...� a força física 
legítima é o fio condutor da ação do sistema político”.



88

tas vezes o papel de uma organização econômica produtiva e implementa 

políticas que, além de responder ao pacto de dominação fundamental, 

pretendem atender, variável e assimetricamente, aspirações dos grupos 

dominados (Cardoso e Faletto, 2004, p. 217).

Toda a história do pensamento político está atravessada pela contra-

posição entre concepção positiva versus negativa do Estado. Existem duas 

concepções negativas do Estado: uma mais fraca (que considera-o como 

mal necessário) e outra mais forte (que considera-o como mal não neces-

sário). A primeira concepção conduz ao Estado mínimo; a segunda, à ideia 

do fim do Estado (cf. Bobbio, 1987, p. 128).

A teoria de que um bom Estado deve governar o menos possível do-

mina durante todo o espaço de tempo em que a sociedade burguesa se 

expande e em que triunfam as ideias do livre mercado interno e internacio-

nal. Esta visão da natureza negativa do Estado é consubstancializada na 

ideia geral apresentada por Thomas Paine49 de que a sociedade é criada 

por nossas necessidades e o Estado por nossa maldade, pois o homem é 

naturalmente bom e toda sociedade, para conservar-se e prosperar, preci-

sa limitar o emprego das leis civis impostas com a coação a fim de consentir 

a máxima explicitação das leis naturais que não carecem de coação para 

serem aplicadas.

Essa controvérsia entre sociedade e Estado foi solucionada pela 

Sociologia Política. A origem do dilema residia no fato de a questão ter 

sido formulada de maneira errada: tratar o Estado e a sociedade como 

independentes e indagar qual era mais importante ou preferível. O Estado, 

para a sociologia política, é apenas uma das muitas instituições políticas e 

estas, por sua vez, são unicamente um dos vários grupos de instituições 

sociais50.

De certa forma, o Estado vem sofrendo um processo de “socialização” 

por meio do desenvolvimento das várias formas de participação das orga-

nizações sociais, que passam a exercer, direta ou indiretamente, algum po-

der político, donde a expressão “Estado social” pode ser entendida não só 

49  Autor de célebre escrito exaltante dos direitos do homem (cf. Bobbio, 1987, p. 34). Autor de célebre escrito exaltante dos direitos do homem (cf. Bobbio, 1987, p. 34).
50  As relações entre as insti tuições consti tuem o tema da Sociologia em geral e a relação entre a insti - As relações entre as instituições constituem o tema da Sociologia em geral e a relação entre a insti-
tuição política e outras instituições é o campo especial da Sociologia Política (cf. Lipset, 1967, p. 23).
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no sentido de “Estado que permeou a sociedade, mas também no sentido 

de Estado permeado pela sociedade” (Bobbio, 1987, p. 51).

Esta nova configuração de relação de forças entre Estado e sociedade 

resulta em uma perda de poder para o primeiro a partir do momento em 

que, com o processo de transferência de várias atribuições do Estado para 

grupos sociais, há também uma transferência de poder, vendo-se o Estado 

obrigado a compor um arranjo político-institucional com a esfera pública. 

Isso leva, por um lado, a uma colaboração extraoficial das associações, e, 

por outro lado, a uma transferência regular de tarefas administrativas para 

a competência delas, pois amplos setores da administração são simples-

mente retirados do Estado e transformados em “partes integrantes de um 

sistema administrativo de estamentos paraestatais” (Habermas, 1984, p. 

231).

O Estado deixa, assim, de ser o único interlocutor nas iniciativas de 

desenvolvimento, causando, durante um período de transição, confusão e 

uma crise de liderança sobre qual deveria ser seu papel neste campo. A 

harmonização da coexistência do Estado com a sociedade no campo do 

desenvolvimento se dá quando há um senso de apropriação da população 

e dos beneficiários das ações do Estado, com a emergência de um novo 

tipo de relacionamento entre este e a sociedade (Lopes, 2001, p. 95-96).

Outra relação importante é entre Estado e mercado, uma vez que as 

empresas são determinantes para o controle das inovações (entendidas 

como a introdução de novos processos e novos produtos no mercado) nas 

economias nacionais, geração de empregos e divisas para os países, sen-

do responsáveis também por grande parte das transações internacionais, 

operando no mercado financeiro internacional sob orientação que esca-

pa em grande parte à ação isolada de qualquer governo e mantendo uma 

grande liquidez fora do controle dos bancos centrais.

A crescente complexidade da sociedade e das relações sociais pro-

porciona, desse modo, muito poder às empresas e ao mercado, enquanto 

instituição independente do Estado, gerando uma crise de poder e de auto-

nomia neste, tornando cada vez mais difícil o papel do Estado como “unida-

de decisional e de governabilidade, que o caracterizou de seu nascimento 

até hoje” (Bobbio, 1987, p. 126).
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Isso não representa, em si, o declínio da atividade política, mas sim a 

“transformação das funções dos Estados e emergência de forma nova de 

organização política, cujo perfil ainda se está definindo” (Furtado, 1974, p. 

35).

O Estado é a principal estrutura de referência dentro da qual objetivos 

e políticas de desenvolvimento são definidos e aplicados (cf. Wolfe, 1976, 

p. 81) e, se concordarmos com Sachs (2004, p. 27) que “o desenvolvimento 

foi a exceção no mundo, não a regra”, cabe ao Estado um papel impres-

cindível como indutor do processo de desenvolvimento, papel este muitas 

vezes desvalorizado pelas abordagens que pregam a ideologia do “Estado 

mínimo”, falhas em reconhecer que esforços de desenvolvimento bem-

sucedidos em muitos outros países, até mesmo no mundo desenvolvido, 

envolveram um papel ativo dos Estados e que muitas sociedades nas déca-

das anteriores a essa atuação ativa do Estado falharam em se desenvolver. 

Determinadas economias da era anterior ao maior envolvimento do Estado 

foram caracterizadas não apenas pelos elevados níveis de instabilidade 

econômica, como também pelos amplos problemas econômicos e sociais 

que excluíram de qualquer progresso vastos grupos sociais.

Nos países ricos, os gastos públicos têm sido crescentes, o que prova 

que a ideologia do Estado mínimo foi formulada para consumo exclusivo 

dos países pobres, visto que Estados nacionais frágeis facilitam a realiza-

ção do propósito dos países ricos, com “o aprofundamento da dominação-

exploração” (Saffioti, 2002, p. 34).

No caso do Brasil, a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2004) apre-

senta, em seu artigo 3º, os objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil:

I – construir uma Sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualda-

des sociais e regionais; e

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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Ao lado da garantia do desenvolvimento nacional, cabe ao Estado, 

também, “assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liber-

dade, a segurança, o bem-estar [...], a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias” (Brasil, 2004).

Para cumprir este papel, o Estado deve lançar mão de mecanismos 

como regulação do crédito, implantação de infraestrutura básica, oferta de 

serviços sociais básicos (como saúde, educação e segurança), constru-

ção de um aparato burocrático eficiente para gerir as demandas sociais 

e ser capaz de trabalhar em sinergia com a sociedade, incentivando o in-

cremento do capital social instalado, envolvendo as organizações sociais 

na discussão e implementação de políticas em prol do desenvolvimento 

(Evans, 1997, p. 178), ainda que a capacidade de iniciativa que emerge da 

dinâmica das forças sociais seja, de certa forma, obscurecida pela ênfase 

no Estado como polo ativo51.

Do ponto de vista da Sociologia, o debate entre os “adeptos” do Estado 

e os da sociedade encerrou-se. Embora, porém, os temas de controvérsia 

já não sejam referidos como “Estado” e “sociedade”, o dilema subjacente 

– o equilíbrio entre conflito e consenso – mantém-se (Lipset, 1967, p. 23-

24).

Nesse sentido, Dahl (1988, p. 61) defende que conflito e consenso 

são aspectos importantes e complementares dos sistemas políticos: “As 

pessoas que vivem em comunidade nunca estão de acordo sobre tudo; 

contudo, se continuam a viver em comum, não podem ter objetivos inteira-

mente discordantes.”

51  Essa é a opinião de Diniz (1978, p. 30), para quem, no caso do Brasil, o Estado assume papel prin-
cipal no processo de constituição e desenvolvimento do capitalismo industrial, caracterizando-se como 
núcleo dinâmico do sistema, como o principal agente do processo de modernização. O Estado nacional, 
por meio das medidas implantadas por Vargas (tais como a criação da indústria de base, da siderurgia, 
da petroquímica, e a intervenção direta nas relações de trabalho), dinamizou o processo de industria-
lização no Brasil. O projeto de colonização implementado por Vargas se inseriu em uma política mais 
ampla de desenvolvimento do país, constituindo-se em um elemento propulsor do desenvolvimento 
com a integração de regiões desabitadas, expansão de mercado, tanto de produção como de consumo, 
bem como de interiorização de populações.
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O consenso é importante, pois ele maximiza as potencialidades do 

sistema em um triplo sentido, no entender de Jaguaribe (1975, p. 38):

Em primeiro lugar, por não desviar para lutas internas de facção 
as energias e recursos que podem ser inteiramente devotados 
para o atendimento das metas gerais do sistema. Em segundo 
lugar, por liberar a máxima criatividade, iniciativa e empenho dos 
membros do sistema de uma maneira essencialmente compatível 
com a conveniência coletiva do mesmo. Finalmente, em terceiro 
lugar, elevando o padrão de moral do sistema.

Trataremos, na seção a seguir, da efetividade do consenso para o 

desenvolvimento, tendo em vista que políticas apoiadas em um amplo 

consenso52 “têm maior probabilidade de se realizarem com sucesso, e de 

permanecerem em vigor, do que as impostas por um governo ‘com grande 

poder de decisão’ contra os desejos de importantes setores da sociedade” 

(Lijphart, 2003, p. 294).

1.2.9 A importância do consenso para o desenvolvimento

Que tipo de democracia é melhor? Qual modelo de democracia é 

“mais democrático”? Esta é uma questão que Lijphart53 (2003, p. 22) expõe 

em Modelos de democracia após analisar 36 países durante um período de 

mais de meio século (de 1945 a 1996), avaliando qual modelo de democra-

cia (majoritário ou consensual) apresenta melhor desempenho.

Comparando o modelo majoritário54 com o consensual55, Lijphart 

(2003, p. 22) demonstra que “a democracia consensual pode ser conside-

52  Lipset (1967, p. 21), ao analisar as condições favoráveis a uma democracia estável, também res- Lipset (1967, p. 21), ao analisar as condições favoráveis a uma democracia estável, também res-
salta a importância do consenso: �Sem consenso – um sistema político que permite o ‘jogo’ pacífico 
do poder, a adesão dos de ‘fora’ às decisões tomadas pelos de ‘dentro’, e o reconhecimento pelos de 
‘dentro’ dos direitos dos de ‘fora’ –, não pode haver democracia.”
53  Lijphart é famoso por seu trabalho sobre a políti ca consensual, sobre os mecanismos insti tucio-Lijphart é famoso por seu trabalho sobre a política consensual, sobre os mecanismos institucio-
nais pelos quais sociedades logram desenvolver uma democracia estável. Após comparar a organização 
política de 36 democracias em todo o mundo, ele conclui que o processo democrático (seu funciona-
mento e suas formas de organização) exerce influência sobre a situação social e econômica dos países 
observados.
54  A essência do modelo majoritário é que prevaleça a vontade da maioria, quando o povo esti ver  A essência do modelo majoritário é que prevaleça a vontade da maioria, quando o povo estiver 
em desacordo e suas preferências divergirem sobre algo, o que tem um grande apelo, pois �o governo 
pela maioria, e de acordo com os anseios da maioria, deseja obviamente aproximar-se mais do ideal 
democrático do ‘governo pelo povo e para o povo’ do que o governo por uma minoria e comprometido 
com esta”. (Lijphart, 2003, p. 17)
55  O modelo consensual defende que deve prevalecer a vontade �do maior número de pessoas”.  O modelo consensual defende que deve prevalecer a vontade �do maior número de pessoas”. 
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rada mais democrática do que a majoritária em muitos aspectos”, além de 

ser mais eficiente, em termos governamentais, apresentando resultados 

significativamente melhores no amplo quadro de indicadores, seja no âmbi-

to econômico, seja em termos da qualidade democrática.

O modelo majoritário é considerado “exclusivo, competitivo e comba-

tivo” (idem, ibidem), enquanto o modelo consensual se caracteriza por sua 

“abrangência, negociação e concessão”, o que faz com que a democracia 

consensual seja denominada de “democracia de negociação”.

A superioridade do processo decisório de uma democracia baseada 

no consenso, na negociação ampla, na deliberação coletiva dos problemas 

públicos contrariava o senso comum, ao comprovar que a capacidade de 

elaborar e implementar programas de reforma pode ser aumentada – e não 

reduzida, como se afirmava frequentemente –, quando o Poder Executivo é 

menos concentrado e mais constrangido a levar em conta diversos atores 

políticos, prestando contas de suas decisões a estes grupos de veto dentro 

do governo ou mesmo na sociedade56.

Concordando com o modelo majoritário em que é melhor o governo da maioria do que da minoria, o 
modelo consensual vai além, ao considerar a exigência de uma maioria como um requisito mínimo: ele 
busca ampliar o tamanho das maiorias. Suas regras e instituições visam a uma �ampla participação no 
governo e a um amplo acordo sobre as políticas que este deve adotar”.
56  Os poderes executivos, forçados a prestar contas a outras instituições estatais, responsabilizando-
se politicamente não só no momento eleitoral, mas continuamente ao longo de seus governos, colo-
cados em cheque por atores organizados na sociedade, não são necessariamente executivos fracos. As 
políticas que implementam podem ser mais coerentes e efetivas, não sujeitas a mudanças abruptas ou 
descontinuidades. Além disso, ao serem constrangidos a debater suas propostas com outros atores, 
tais governos aumentam a compreensão dos problemas envolvidos e ampliam a capacidade de obter 
informações críticas, evitando erros que, na ausência destes debates, só apareceriam posteriormente. 
O presidencialismo de coalizão existente no Brasil estaria dentro do modelo consensual, na medida 
em que as reformas das políticas públicas devem passam por ampla negociação entre partidos, líderes 
subnacionais, grupos sociais e até mesmo o Judiciário. Na visão mais corrente da Ciência Política atual, 
dominada por variantes da Escolha Racional, este grande número de instâncias de veto dificultaria a 
governabilidade, gerando impasses decisórios. Novas pesquisas, todavia, começam a lançar um novo 
olhar sobre tal processo. Entre as várias diferenças entre o modelo majoritário e o consensual de demo-
cracia, Lijphart (2003, p. 213) destaca a característica da concentração do poder nas mãos da maioria, 
no modelo majoritário. O modelo consensual, por sua vez, se caracteriza pela não concentração do 
poder, que pode tomar as duas formas básicas, da distribuição e da divisão desse poder. Essas duas 
formas fornecem a estrutura teórica das duas dimensões do contraste majoritário-consensual. A distin-
ção crucial é se na democracia de consenso o poder é disseminado pelos atores políticos que agem em 
conjunto, dentro das mesmas instituições, ou disseminado para separar as instituições políticas.



94

A relação de causalidade entre desenvolvimento econômico e demo-

cracia é constatada por vários autores de renome57, dentre os quais des-

tacamos Lipset (1967, p. 49) que, em sua obra clássica O homem político, 

afirma que talvez a generalização mais comum, associando os sistemas 

políticos a outros aspectos da sociedade, seja a de que a democracia está 

relacionada com a situação de desenvolvimento econômico: “Quanto mais 

próspera for uma nação, maior a probabilidade de ela ser democrática.”58 

Mesmo autores que defendem que a democracia não aumenta as taxas 

globais de crescimento reconhecem seu papel e importância no aumento 

da qualidade do crescimento, como é o caso de Rodrik, citado por Evans 

(2003, p. 40): “Regimes mais participativos produzem maior igualdade sem 

custos para o crescimento econômico ao mesmo tempo em que produzem 

maior estabilidade e capacidade de recuperação em geral.”

A respeito da relação entre democracia e desenvolvimento, Putnam 

(2005, p. 112) conclui que as regiões economicamente mais adiantadas 

têm governos mais eficientes porque nelas há mais participação cívica, 

57  Dahl (2005, p. 76-77), por exemplo, considera que quanto mais competitivo o regime político de 
um país, maior sua probabilidade de estar em um nível relativamente alto de desenvolvimento socioe-
conômico: �Quanto maior o nível socioeconômico, maior a probabilidade de que seu regime seja uma 
poliarquia inclusiva ou uma quase-poliarquia. Se um regime é uma poliarquia, é mais provável que ele 
exista num país com nível de desenvolvimento socioeconômico relativamente alto do que num país de 
nível mais baixo.” A generalização mais comum, associando os sistemas políticos a outros aspectos da 
sociedade, é a de que a democracia está relacionada com a situação de desenvolvimento econômico, 
como afirma Lipset (1967, p. 49-50), para quem quanto mais próspera for uma nação, tanto maiores são 
as probabilidades de que ela sustente a democracia: �Desde Aristóteles até a atualidade, os homens 
têm argumentado que só numa sociedade abastada, em que relativamente poucos cidadãos vivam 
ao nível da pobreza real, poderá existir uma situação em que a massa da população inteligentemente 
participe na política e desenvolva a autodisciplina necessária para evitar sucumbir aos apelos de dema-
gogos irresponsáveis. Para testar esta hipótese de um modo concreto, usei vários índices de desenvol-
vimento econômico – riqueza, industrialização, urbanização e educação – e extraí médias para os países 
que foram classificados como mais ou menos democráticos no mundo anglo-saxônico, na Europa e na 
América Latina. Em cada caso, a riqueza média, o grau de industrialização e urbanização e o nível de 
educação são muito mais elevados para os países mais democráticos. Os principais índices de riqueza 
usados são a renda per capita, o número de pessoas por veículo motorizado e milhares de pessoas 
por médico, e o número de rádios, telefones e jornais por mil pessoas. As diferenças são flagrantes em 
todos os índices �…�”.
58  No prefácio à obra Poliarquia, de Dahl (2005, p.14), Limongi comenta sobre o teste de correlação 
feito por Lipset, entre diversos índices de modernização e sua classificação dos regimes políticos, e 
sobre a comprovação da hipótese de que países modernos ou desenvolvidos tendem a ser democráti-
cos, distinguindo dois grandes grupos de países: �os subdesenvolvidos, com regimes autoritários e os 
desenvolvidos, com regimes democráticos”.
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comprovando a importância da ligação entre comunidade cívica e desen-

volvimento econômico:

[...] o desempenho de um governo regional está de algum modo 
estreitamente relacionado com o caráter cívico da vida social e 
política da região. As regiões onde há muitas associações cívicas, 
muitos leitores de jornais, muitos eleitores politizados e menos 
clientelismo parecem contar com governos mais eficientes.

Em que pese a cautela de Dahl (2005, p. 78-82) ao afirmar não ser 

possível sustentar a hipótese de que um alto nível de desenvolvimento so-

cioeconômico seja “uma condição necessária ou suficiente para a políti-

ca competitiva, nem a hipótese inversa, que a política competitiva é uma 

condição necessária ou suficiente para um alto nível de desenvolvimento 

socioeconômico”, o autor de Poliarquia expressa a relação entre democra-

cia e desenvolvimento econômico na forma de uma associação indubitavel-

mente significativa entre nível socioeconômico e desenvolvimento político: 

“[...] não pode haver qualquer dúvida de que política competitiva e nível 

socioeconômico tendem a avançar juntos. [...] quanto maior o nível socio-

econômico de um país, maior sua probabilidade de ter um regime político 

competitivo.” Não só a política competitiva em geral, mas a poliarquia, em 

particular, estão significativamente associadas com níveis relativamente al-

tos de desenvolvimento socioeconômico: “As chances de competição polí-

tica dependem efetivamente do nível socioeconômico da sociedade” (idem, 

ibidem).

Abordaremos, na seção seguinte, o desenvolvimento enquanto cate-

goria filosófica, tendo como eixo de interpretação os conceitos de delibera-

ção (ou decisão política).

1.2.10  Abordagem filosófica do desenvolvimento, como processo de 

 deliberação política

Historicamente, a política tem sido pensada em termos de retidão ou 

de justiça, questionando quais poderes, responsabilidades e recompensas 

deveriam ser alocados na sociedade em prol do bem comum, o que po-

de ser percebido, conforme Deutsch (1983, p. 30), durante quase dois mil 

anos, desde o século V a.C. até o século XV.
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A partir do século XVI, nomeadamente nas obras de escritores como 

Maquiavel e Thomas Hobbes, a política passou a ser concebida, de um mo-

do geral, em termos de poder, ou seja, debatendo-se como eram alocados 

na sociedade os poderes, responsabilidades e recompensas, afirmando-se 

que o poder era o valor-chave por meio do qual se podia obter todos os 

outros valores.

Segundo Deutsch (1983, p. 30), nos séculos XIX e XX (depois da II 

Guerra Mundial), alguns escritores políticos tentaram encarar a política es-

sencialmente como a busca da estabilidade – a tentativa de conservar cada 

sociedade e as relações entre sociedades como elas eram então, enquanto 

outros teorizadores viam a política como o estudo da mudança, crescimen-

to e desenvolvimento.

Todas as tentativas de encarar a política em termos de um valor único 

e dominante foram, em geral, infrutíferas, pois não conseguem dar uma 

imagem adequada da riqueza do processo político e das suas surpresas 

sem fim, conforme lembra Deutsch (1983, p. 31).

Cônscios disso, abordaremos a seguir o conceito de deliberação, 

fundamental para o entendimento da política como meio de obtenção do 

desenvolvimento.

1.2.10.1 Desenvolvimento como resultado de deliberação, de 

 escolha política

O desenvolvimento econômico tem sido uma exceçãohistórica e não a regra.
(Sachs, Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado, p. 27)

Com a frase que serve de epígrafe para o início desta seção, Sachs 

apresenta uma característica importante do desenvolvimento: o fato de ele, 

comumente, não acontecer espontaneamente, não ser fruto do laissez-

faire, nem consequência do jogo livre das forças de mercado59.

59  Essa linha de pensamento (que defende a concepção do desenvolvimento como algo espontâneo) 
é herdada da doutrina liberal. A nosso ver, o mercado é apenas uma das muitas instituições que parti-
cipam do processo de desenvolvimento e, embora seja instrumento poderoso na sua promoção, não 
basta, sozinho, para promover o desenvolvimento.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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Evidentemente, nada impede, em princípio, que o desenvolvimento 

possa ser deflagrado espontaneamente, independente da deliberada pro-

gramação que vise a promovê-lo, embora a ocorrência espontânea do de-

senvolvimento seja uma hipótese estatisticamente remota e que dependa 

de peculiaridades e condições singulares, como ocorreu na história britâni-

ca, conforme relata Jaguaribe (1972, p. 17):

Mesmo antes de se ter encerrado, com a I Guerra Mundial, um ciclo 
histórico que era mais favorável que o atual ao desenvolvimento 
espontâneo, por causa da acentuadamente maior mobilidade dos 
fatores, apenas um número insignificante de países lograra atin-
gir um razoável grau de desenvolvimento e, entre esses países, 
apenas a Grã-Bretanha e algumas de suas ex-colônias atingiram 
tal desenvolvimento sem qualquer esforço deliberado de progra-
mação.

Para o autor de Desenvolvimento econômico e desenvolvimento políti-

co, só em casos estatisticamente raros e historicamente quase irrepetíveis, 

como o da Grã-Bretanha e o de algumas de suas ex-colônias, o desenvol-

vimento se processa de modo totalmente espontâneo.

Sendo mais contundente do que Jaguaribe, Furtado (1974, p. 25) 

questiona os fatores que fazem com que um país ultrapasse a linha demar-

catória e entre para o rol dos países desenvolvidos, problema cuja respos-

ta, segundo ele, pertence mais à história do que à análise econômica, mas 

“em nenhuma parte essa passagem ocorreu no quadro do laissez-faire: foi 

sempre o resultado de uma política deliberadamente concebida com esse 

fim”.

Apresentando uma posição intermediária entre as possibilidades de 

surgimento espontânea ou programada, Wolfe (1976, p. 24) diz que, “em 

momentos distintos, o desenvolvimento pode ser mais ou menos espontâ-

neo ou submeter-se a decisões políticas racionais e ao planejamento”.

Assim, o desenvolvimento, nesta perspectiva, é fruto de uma dinâmica 

social e política, de uma deliberação, de uma decisão, da vontade de uma 

comunidade ou de seus líderes, no sentido de agir concretamente para se 

desenvolver60.

60  Isso não significa que o desenvolvimento não possa ocorrer espontaneamente, embora isso não 
seja a regra geral. Interessa compreender que, em tomada de decisões por meio de deliberação, não 
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Nos casos em que ocorre espontaneamente, não é o desenvolvimento 

como tal que é visado pelos agentes, mas seus respectivos interesses, con-

forme entende Jaguaribe (1972, p. 15): “O desenvolvimento é um resultado 

eventual, suscetível de se verificar, da procura, pelos agentes econômicos, 

do atendimento de seus interesses.”

Já no desenvolvimento programado, fruto de um processo de deci-

são, de deliberação, diversamente, a programação do desenvolvimento, 

enquanto tal, é o centro de concentração de todos os esforços, com vistas 

aos objetivos a alcançar61, sendo toda a programação para o desenvolvi-

mento realizada, segundo Jaguaribe (1972, p. 25), em duas etapas: a da 

preparação dos planos e a da sua execução62.

O processo decisório político é, portanto, complexo. Seus limites são 

incertos. De algum modo, um conjunto intrincado de forças produz deter-

minados efeitos (ou ‘políticas’), em função do que Lindblom (1981, p. 10) 

sugere se considerar governo e política integralmente “como um processo 

de decisão; deste modo, não incorremos no erro de ver a decisão política 

como um aspecto da política, quando a analisamos sob a forma de sequ-

ência de fases” e, nesta perspectiva, para se compreender o que se passa 

no processo de decisão política, precisamos entender a atividade política 

no seu conjunto.

É necessário entender a deliberação em um âmbito mais amplo, cons-

tituindo o processo principal pelo qual a política é determinada, posto que 

todas as decisões políticas implicam deliberação. É um processo contínuo 

se pode ficar indefinidamente à espera, pois a deliberação deve seguir a implementação de ações que 
visam transformar em realidade os objetivos definidos por meio do processo deliberativo.
61  Com relação aos objetivos a serem alcançados por meio do processo de desenvolvimento, Jagua-
ribe (1972, p. 29) afirma que quanto mais desenvolvido for um país, tanto maior tende a ser a área de 
consenso em torno de seus principais objetivos: �O desenvolvimento já logrado constitui uma base de 
uniformização da condição das pessoas, em virtude de que os projetos sociais, como expectativas de 
cada indivíduo, tendem tanto mais a se aproximar uns dos outros quanto mais aproximados forem seus 
respectivos regimes de participação na sociedade. Diversamente, nos países subdesenvolvidos – que 
são exatamente os que, por hipótese, mais necessitam de planos de desenvolvimento –, o subdesenvol-
vimento em que se acham reduz a muito pouco o que há de comum na condição das pessoas, tornando 
muito diferenciados seus respectivos regimes de participação na comunidade. Daí igual divergência 
quanto aos objetivos a serem perseguidos.”
62  Segundo Jaguaribe (1972, p. 25), a etapa de preparação dos planos se subdivide em três momen-
tos: �o da análise ou diagnóstico da situação, o da escolha dos objetivos a alcançar no quadro da si-
tuação, e o da determinação dos meios necessários para que, em tal situação, sejam alcançados os 
objetivos eleitos”.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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de debate, que “permite a cada participante promover os seus próprios inte-

resses e pontos de vista, bem como ajustar a sua própria visão da realidade 

e, até, mudar os seus valores, como resultado desse processo” (Deutsch, 

1983, p. 206).

A participação ativa na vida política exige a tomada de decisões. Para 

Dahl (1988, p. 119), a “ação política”, como outras ações humanas, consiste 

em tomar decisões, em escolher entre alternativas e em efetivar a escolha 

feita: “Assim, ao agir, somos obrigados a decidir que alternativa é melhor, 

ou menos insatisfatória.”

Esta oportunidade de poder participar dos rumos dos processos coleti-

vos63 é um dos argumentos mais poderosos em favor da liberdade política, 

pois esta permite aos cidadãos “debater sobre valores na escolha das prio-

ridades e de participar da seleção desses valores” (Sen, 2000, p. 46).

A capacidade de fazer escolhas está ligada à liberdade, tanto no que 

diz respeito aos processos de tomada de decisão quanto no que se refere 

às oportunidades de obter resultados considerados valiosos: “Não podemos 

conceber processos como a participação em decisões políticas e escolha 

social como sendo [...] alguns dos meios de desenvolvimento (mediante 

sua contribuição para o crescimento econômico); esses processos têm de 

ser entendidos como sendo, em si, partes constitutivas dos fins do desen-

volvimento” (Sen, 2000, p. 329-330).

Embora mesmo as pessoas que participam das decisões governa-

mentais possam ser prejudicadas por elas, os que não participam correm 

esse risco em grau mais elevado, como entende Dahl (1988, p. 83).

A importância das decisões no contexto da análise política já fora res-

saltada por Dahl, ao publicar Who governs? (1961), importante contribuição 

aos estudos do poder local, obra na qual, além de criticar as duas aborda-

gens aceitas nesta área (institucional e reputacional), inaugura a via do pro-

cesso decisório na política local. Em outras palavras, se quisermos saber 

quem comanda a política numa localidade, não basta saber quem ocupa 

os cargos formais (institucionais) e/ou entrevistar a população quanto a 

sua percepção dos poderosos (reputacionais): “É necessário saber quais 

63  E, neste sentido, político, em função de seu caráter coletivo.
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decisões políticas importantes para a cidade foram tomadas ao longo dos 

últimos cinco ou dez anos, e fazer uma pesquisa de ‘garimpagem’ histórica 

para descobrir quem teve influência sobre estas decisões [...]” (Fleischer, 

1988, p. 7).

Falar em desenvolvimento como fruto de uma dinâmica deliberativa 

significa falar sobre um processo voluntário, que depende de vontade e pla-

nejamento, situação que encontra eco em muitos países, cujos dirigentes 

políticos procuram arrancá-los da condição de subdesenvolvimento.

No desenvolvimento europeu do século XIX, o Estado era mais es-

pectador do que ator. Agora, pelo contrário, tudo principia a partir dos Esta-

dos, a partir de governos constituídos por elites modernizantes, nitidamente 

avançadas em relação à sociedade tradicional, atribuindo-se o objetivo de 

fazer progredir o país inteiro: “O papel dessa camada social motora, incli-

nada para a modernização, ilustra a importância decisiva do fator político” 

(Schwartzenberg, 1979, p. 217)64. Noutros termos, o fator político tem sido, 

em geral, o fator mais dinâmico da evolução econômica.

Ao se falar em deliberação, em que pese a importância do papel do 

Estado, a participação dos cidadãos é imprescindível65.

A capacidade de deliberar, de decidir é, pois, uma das características 

principais da política, terreno predileto de decisão. Uma forma de conceber 

um modelo de desenvolvimento sustentado na tomada de decisão e esco-

lha dos cidadãos é o chamado “desenvolvimento deliberativo”, considera-

do por Evans (2003, p. 21; p. 51) como satisfatório para os cidadãos que 

dele participam, pois melhora a governança e aumenta a oferta de bens 

coletivos, além de emergir da dinâmica de políticas locais, de instituições 

deliberativas, eficazes ao engajarem a energia dos cidadãos comuns no 

processo de escolha social66, permitindo-lhes a realização de suas esco-

64  Conforme defende Souza (2005, p. 163), o problema do subdesenvolvimento só pode ser resolvido 
por vias políticas: �A questão não resulta da falta de capitais, mas do uso inadequado do excedente.”

65  Esse argumento é defendido por Arthur Lewis ( Esse argumento é defendido por Arthur Lewis (apud Lijphart, 2003, 51), Prêmio Nobel de Econo-Prêmio Nobel de Econo-rêmio Nobel de Econo-
mia: �O principal pressuposto da democracia é que todos aqueles afetados por uma decisão devem ter 
a oportunidade de participar do processo que a originou, quer diretamente, quer por meio de repre-
sentantes escolhidos.”
66  Este modelo sati sfaz, também, o critério do �fi m-em-si-mesmo” enfati zado pelo enfoque de desen- Este modelo satisfaz, também, o critério do �fim-em-si-mesmo” enfatizado pelo enfoque de desen-
volvimento preconizado por Amartya Sen.
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lhas, dos caminhos que querem seguir rumo ao que eles entendem como 

sendo um patamar de desenvolvimento a ser atingido:

Se um modo de vida tradicional tem de ser sacrificado para es-
capar-se da pobreza devastadora ou da longevidade minúscula 
(que é como vivem muitas sociedades tradicionais há milhares 
de anos), então são as pessoas diretamente envolvidas que têm 
de ter a oportunidade de participar da decisão do que deve ser 
escolhido. (Sen, 2000, p. 47)

O desenvolvimento, assim visto como um processo de transformação 

da sociedade, requer uma perspectiva que ofereça aos indivíduos e às so-

ciedades mais controle sobre seus próprios destinos (Sen, 2000) e permita-

lhes a ampliação de suas escolhas67.

Como lembra Arendt (1973, p. 200): “Qualquer um que não esteja in-

teressado em assuntos públicos terá simplesmente que se satisfazer com 

o fato de eles serem decididos sem ele. Mas deve ser dada a cada pessoa 

a oportunidade.”68

O envolvimento dos cidadãos nos processos e instituições deliberati-

vas permite-lhes definir adequadamente os objetivos que desejam alcançar, 

seja no campo econômico, político, social ou noutro, pois as instituições 

fortemente democráticas de qualquer um desses campos oferecem a opor-

tunidade de exercer “uma das mais importantes capacidades humanas: a 

de fazer escolhas” (Evans, 2003, p. 33).

A respeito da importância da decisão para a atividade política, Deuts-

ch (1983, p. 199) afirma que “um dos mais difíceis e importantes aspectos 

de toda a política é o da forma como se tomam decisões – e, mais particu-

larmente, decisões sobre política”.

O processo deliberativo, a capacidade humana de decidir, de fazer 

escolhas, se refere à dimensão política do desenvolvimento, muitas vezes 

67  O desenvolvimento, assim visto, consiste na multi plicação das escolhas quanti tati vas e qualitati vas  O desenvolvimento, assim visto, consiste na multiplicação das escolhas quantitativas e qualitativas 
dos indivíduos.
68  Isso coaduna-se com a constatação feita por Jaguaribe (1975, p. 13) sobre a relação entre os poucos 
formuladores, vários executores e muitos acatadores de decisão. Os atores políticos são formuladores, 
executores e acatadores de decisão. Importa dar a todos a chance de participar, debater, ter sua voz 
ouvida em público, determinar o curso político do local em que vive, como reconhece Arendt (1973, 
p. 200-201): �Já que o país é grande demais para que todos nós nos unamos para determinar nosso 
destino, precisamos de um certo número de espaços públicos dentro dele.”
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determinante para a dimensão econômica, aquela condicionando esta, em 

uma relação causal entre processo político-decisório e nível de desenvol-

vimento69.

Se por um lado é verdadeira a crença de que o desenvolvimento não 

é privilégio ou luxo de apenas alguns países, por outro lado é problemática 

e artificial a ideia de que ele pode ser atingido por todos: “O sistema global 

moderno requer acesso desigual aos recursos para poder funcionar. Sob 

o atual construto econômico, o desenvolvimento não pode ser atingido por 

todos – na realidade, a falta de desenvolvimento de uns é benéfica para 

outros” (Lopes, 2005, p. 111).

A tese que propugna que o desenvolvimento é alcançável por todos 

peca por sua simploriedade e por ignorar o fato de que os contextos so-

ciais que condicionam o funcionamento das instituições desenvolvem-se 

ao longo da história, mas não atingem seguramente um único e eficiente 

equilíbrio e, ao mesmo tempo, a história nem sempre é eficiente no sentido 

de suprimir práticas sociais que impeçam o progresso.

Para explicar esta situação, teóricos da história econômica criaram o 

conceito de subordinação à trajetória:

O lugar a que se pode chegar depende do lugar de onde se veio, 
e simplesmente é impossível chegar a certos lugares a partir de 
onde se está. A subordinação à trajetória pode produzir diferen-
ças duradouras entre o desempenho de duas sociedades, mesmo 
quando nelas existem instituições formais, recursos, preços rela-
tivos e preferências individuais semelhantes. Isso tem profundas 
implicações para o desenvolvimento econômico e político: se o 
processo pelo qual chegamos às atuais instituições é relevante e 
constrange as opções futuras, então não só a história é importan-
te, como também o mau desempenho persistente e as tendências 
divergentes de desenvolvimento a longo prazo derivam de uma 
causa comum. (North, 1990a, p. 93)

O tão sonhado desenvolvimento, ou, traduzindo em outras palavras, 
“o lugar a que se pretende chegar”, como a meta do processo de desen-
volvimento, deve ser, a rigor, definido pelas comunidades envolvidas no 

processo:

69  Esse processo é assinalado por Perroux (apud Furtado, 2000a, p. 111), que reconheceu a impor-
tância de certos agentes na ordenação das atividades econômicas e na transformação das estruturas, 
pondo em evidência o fenômeno de poder que é subjacente às relações econômicas.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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Pretender identificar no desenvolvimento uma realidade em si 
mesma, de validade universal, tem o mesmo fundamento que 
atribuir a uma determinada escala de valores a mesma significa-
ção para todas as sociedades. [...] é na medida em que a quase 
totalidade das sociedades contemporâneas atribui uma alta prio-
ridade à disponibilidade de certa constelação de bens materiais, 
cujo acesso se confunde com a forma ‘moderna’ de vida, que o 
desenvolvimento econômico constitui hoje problema universal. 
Entretanto, como não é possível encontrar uma base que nos 
permita comparar dois conjuntos de bens materiais sem introduzir 
elementos subjetivos específicos de uma cultura, o desenvolvi-
mento como aspiração universal somente pode ser definido de 
forma vaga. (Furtado, 2000a, p. 96)

Da mesma forma como não é possível, portanto, determinar um pa-

drão universal para o desenvolvimento, não é possível, também, desejar 

que os estágios pelos quais uma sociedade ou localidade deve seguir para 

se atingir o desenvolvimento sejam iguais, como se supunha nas décadas 

de 1950 e 1960, dominadas por um pensamento bastante simplista de que 

todo desenvolvimento seguia o mesmo padrão.

Poderíamos, destarte, nos perguntar: existe um estágio ideal de de-

senvolvimento? Para nos auxiliar a responder a esta questão, devemos 

considerar os conceitos de sociedade subdesenvolvida, sociedade super-

desenvolvida e sociedade em desenvolvimento adequado, como nos alerta 

Mills (1965, p. 63-70):

Há duas razões para isso: primeiro, se não agirmos dessa for-
ma, haverá a tendência de considerar tudo como um processo de 
movimentação no sentido do Desenvolvimento – a velha noção 
do evolucionismo do século XIX, ideia essa que já não é muito 
proveitosa. Segundo, pensar nos tipos polares nos leva a pensar 
num terceiro tipo – ideal que devemos ter sempre em mente – o 
da sociedade em desenvolvimento adequado. Precisamos de to-
das as três formas, e não apenas das duas.

O problema da sociedade subdesenvolvida é alcançar um desen-
volvimento material mais elevado, que lhe evite as tristes carac-
terísticas da sociedade superdesenvolvida, e portanto possibilite 
uma variedade de seres humanos, de estilos de vida, talvez ja-
mais vista antes na história humana.

No pouco tempo – e pela primeira vez – que passei na América do 
Sul, fortaleceu-se minha convicção de que ela pode perfeitamente 
ter uma parte da solução. Para ela, a resposta não está na Europa 
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histórica nem na América do Norte ou Rússia. [...] Talvez seja útil 
que encontrem obstáculos a esses dois tipos de desenvolvimento. 
Minha esperança é de que liberem suas imaginações culturais de 
todos os outros modelos, especialmente o da América do Norte, 
pensem livremente sobre o que de fato desejam. Nesse caso, o 
‘pensamento utópico’ significa simplesmente que imaginam todas 
as alternativas existentes, e em seguida consideram as condi-
ções de cada uma delas, e suas consequências psicológicas e 
humanas. Enquanto não se fizer isso, não me parece que possam 
considerar devidamente os obstáculos à realização do desenvol-
vimento industrial de um tipo humano.

Cada sociedade tem capacidades que correspondem às suas próprias 

funções e objetivos. Sociedades não industriais, por exemplo, têm poucas 

instituições formais, mas possuem habilidades altamente desenvolvidas e 

redes complexas de relações sociais e culturais que em geral pessoas de 

fora têm dificuldade para entender: “Mais importante que tudo, por meio de 

um processo de aprendizado cooperativo e cumulativo, tipicamente trans-

mitido de forma oral, elas encontram maneiras de sobreviver em condições 

muitas vezes difíceis e agressivas” (Lopes, 2005, p. 85).

Assim, pensando com North (1990a, p. 93), “o lugar a que se pode 

chegar depende do lugar de onde se veio, e simplesmente é impossível 

chegar a certos lugares a partir de onde se está”. Portanto, o importante é 

que cada sociedade ou comunidade tenha consciência da real situação em 

que se encontra, para, assim, definir sua meta de desenvolvimento, única, 

cujo teor deve fazer sentido para as pessoas que buscarão atingi-la.

Em síntese, a ideia de desenvolvimento está no centro da visão do 

mundo que prevalece em nossa época: “Nela se funda o processo de in-

venção cultural que permite ver o homem como um agente transformador 

do mundo” (Furtado, 2000b, p. 7).

Nesse contexto, em que o homem é encarado como um agente trans-

formador do mundo, podemos também entender a política em uma acepção 

mais ampla, cuja função principal é a coordenação do processo de apren-

dizagem de toda uma sociedade. Quando um grupo social de considerável 

importância se defronta com um problema novo, e as velhas respostas já 

não satisfazem ou, ainda, quando se torna necessária uma nova resposta 

a um velho problema, então a sociedade tem de aprender uma série de 

hábitos novos e a política tem a importante missão de coordenar as expec-

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização
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tativas humanas e a aprendizagem social de maneira a ajudar a sociedade 

a atingir seus objetivos:

O atingimento destes objetivos é, segundo o sociólogo Talcott 
Parsons, uma das funções fundamentais de cada sistema social. 
Porém, a sociedade não visa apenas alcançar os objetivos a que 
adere numa dada altura; ela pode estabelecer outros novos e ten-
tar atingi-los. [...] os nossos objetivos sociais e políticos devem ser 
pensados, discutidos, reconsiderados dentro do processo político 
e mudados quando for conveniente [...]. (Deutsch, 1983, p. 39-
40)

A política inclui, assim, a autodireção de comunidades, a alocação 

e a busca de padrões legítimos de valores e de programas de ação que 

lhes são compatíveis, a arte do possível e, por vezes, um reescalonamento 

fundamental de prioridades.

Evidentemente, deve-se sempre levar em conta que o processo de-

cisório tem seus limites e, neste sentido, uma parte da “arte de governar”, 

no entender de Deutsch (1983, p. 202), consiste em reconhecer os limites 

da tomada de decisão, num dado momento e lugar, e em tirar o máximo 

partido das oportunidades dentro desses limites.

A atividade política implica, ainda, a coordenação da aprendizagem 

social, a prossecução dos objetivos de uma sociedade, a alteração deles, o 

estabelecimento de outros novos e, até, a “autotransformação de um país 

inteiro, de seu povo e de sua cultura. Mas todos eles são aspectos dife-

rentes de um só processo: o das decisões comuns de homens e mulheres 

acerca de seus destinos” (Deutsch, 1983, p. 40).

A importância da política na vida cotidiana é tão intensa que ela pode 

provocar a “inflação e a deflação, determinando níveis de preços, os mon-

tantes das poupanças das pessoas, níveis e oportunidades de emprego, 

bem como as possibilidades de mobilidade vertical, dentro da sociedade”, 

conforme defende Deutsch (1983, p. 44), para quem a política também po-

de desencadear mais discriminação racial ou religiosa, ou mais igualdade:

A política afeta todos os aspectos da vida e, até, a própria vida. 
Afeta o aspecto e o cheiro de nossas cidades. Afeta a segurança 
e o respeito das pessoas nas ruas. Afeta nosso sentido de justi-
ça ou de injustiça. Afeta nossos estilos e nossas expectativas de 
vida. [...] Todos estes resultados da política são produzidos pela 
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interação do processo político com a sociedade em globo. O que 
acontece a todos nós, acontece por força da interação difundida e 
contínua do comportamento político e das decisões políticas com 
as componentes econômicas, sociológicas e culturais da socieda-
de – esses hábitos, usos e costumes que, tantas vezes, superfi-
cialmente consideramos ‘não-políticos’.

Em síntese, o processo de decisão política é basilar para a ação polí-

tica e, como tal, é importante trazer para a reflexão uma questão levantada 

por Lindblom em sua obra intitulada O processo de decisão política (p. 8): 

“Qual a melhor forma de aprender as complexidades do processo decisório 

político?”

Uma resposta a esta indagação é um método bem aceito nos últimos 

anos, que consiste em separar a decisão política em seus componentes, 

analisando isoladamente cada um deles, estudando-se, em primeiro lugar, 

como surgem os problemas de decisão política e como estes chegam à 

agenda70 das autoridades governamentais; em seguida, como as pessoas 

formulam os temas da ação governamental, como se processa a subse-

quente ação legislativa, ou de outra natureza, como os administradores 

aplicam a política escolhida e, finalmente, no término do processo, como 

essa política pode ser avaliada.

Síntese do capítulo

À guisa de conclusão deste capítulo, julgamos importante retomar uma 

das principais críticas em relação ao desenvolvimento político, referente à 

formulação de um conceito unitário ou complexo.

Se por um lado a opção por um modelo unitário peca por defini-lo 

estreitamente, empobrecendo e mascarando um conceito complexo sob 

uma etiqueta unitária, por outro lado, ao abordar o desenvolvimento político 

como um conceito complexo, considerando as características multifuncio-

nais da política e reconhecendo que nenhuma escala simples pode ser 

usada para a medição do grau de desenvolvimento político, corre-se o risco 

70  Lindblom (1981, p. 9) chama a atenção para o fato de as agendas serem determinadas, em grande 
parte, pela interação das pessoas que disputam entre si a respeito dos termos da sua cooperação, afir-
mando que a maioria dos problemas de decisão política parece ter origem nessa etapa e destacando 
que, na complexa atividade de solução dos problemas sociais, as pessoas agem umas sobre as outras, 
em um processo contínuo de interação.

Capítulo I - O Desenvolvimento Político: Contextualização



107

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

de elaborar uma definição imprecisa, posto que muito ampla, geralmente 

imensurável.

Optamos, nesta obra, por uma posição intermediária, na qual o desen-

volvimento político é definido a partir de três componentes básicos (autogo-

verno, capital político e governança política), o que nos leva à consideração 

final deste capítulo, em que reconhecemos que talvez o mais correto fosse 

falar de “desenvolvimento democrático”, em vez de “desenvolvimento po-

lítico”, pois a política envolve componentes como a dominação, a força e 

o controle do território nacional, dentre outros, além dos critérios por nós 

abordados (autogoverno, capital político e governança política), em fun-

ção do que devemos reconhecer os aspectos etnocêntricos que permeiam 

nosso modelo, fruto da realidade na qual estamos inseridos (a democracia 

ocidental), tida, conscientemente ou não, como o protótipo do desenvolvi-

mento político.



CAPÍTULO II - FUNDAMENTOS CONCEITUAIS DO 
DESENVOLVIMENTO POLÍTICO

As nossas cidades são uma malha política. A água que bebemos, o ar que
respiramos, a segurança de nossas ruas, a dignidade de nossos pobres, a saúde 
de nossos velhos, a educação de nossos jovens e a esperança para nossos gru-
pos minoritários –  tudo está em estreita ligação com as decisões políticas feitas 

na prefeitura, na capital do Estado ou no Distrito Federal.
(Deutsch, Política e governo, p. 21)

Este capítulo tem como objetivo analisar as seguintes definições, a 

partir das quais estruturaremos o conceito de desenvolvimento político aqui 

proposto:

a) Governança política

Abordada a partir dos seguintes componentes: ampliação dos espa-

ços públicos de poder, associacionismo e cooperação e contestação;

b) Capital político

Cuja análise será feita a partir dos seguintes componentes: importân-

cia da confiança para a formação do capital social, recrutamento político e 

inclusão política (formação de novos líderes políticos);

c) Autogoverno

Abordado a partir dos seguintes componentes: empoderamento, pro-

tagonismo e responsividade.

As principais hipóteses e ideias centrais deste capítulo são as seguin-

tes:

a) Entendimento do poder como uma experiência transformadora da 

realidade na qual os atores locais estão inseridos, por meio de seu protago-

nismo e empoderamento;

b) Importância dos ambientes de projetos, como espaços férteis para 

o desenvolvimento político, em função do exercício coletivo de criação de 

objetivos e propósitos de uma dada localidade ou setor econômico envol-

vido no projeto;
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c) Destaque e relevância dos líderes políticos, e não das massas, para 
o desenvolvimento político, valorizando o aspecto qualitativo e não quanti-
tativo da participação política popular;

d) Importância da interação entre atores endógenos e exógenos para 
a promoção do desenvolvimento político, visto que o contato entre ambos 
provoca, comumente, um amadurecimento sobre o tipo de objetivos e pro-
pósitos do desenvolvimento que se quer atingir.

2.1 A Governança política

O termo governança foi utilizado pelo Banco Mundial na década de 
1980 para se referir à capacidade financeira e administrativa do Estado 
para tornar efetivas as ações de governo na implementação de políticas e 
na consecução de metas coletivas para aperfeiçoar e gerir recursos eco-
nômicos e sociais, segundo Pires et al (2011, p. 32), tratando a questão da 
governança sob quatro dimensões fundamentais: gestão do setor público, 
responsabilidade, quadro jurídico, informação e transparência, levando em 
conta a existência de abordagem participativa, respeito aos direitos huma-
nos e fortalecimento das instituições.

O conceito de governança nasce, assim, em um período em que o 
papel do Estado passava por transformações (décadas de 1980 e 1990), 
sendo o setor público apontado como o principal responsável pelo baixo 
desempenho da economia mundial. Isso resultou, em vários países, na di-
minuição da interferência e participação do governo na atividade produtiva, 
com a delegação de poderes para níveis locais do governo, e em um pro-
cesso de descentralização, ficando o conceito de governança associado à 
capacidade financeira e administrativa do Estado de efetivar políticas, man-
tendo-se dentro dos limites orçamentários e da responsabilidade fiscal.

Na literatura sobre o tema, conforme lembra Pires et al (2011, p. 33), 
governança se refere aos processos coletivos de tomada de decisões e aos 
processos pelos quais as decisões são implementadas formal e informal-
mente, determinando como as decisões são tomadas e desenvolvidas por 
meio de normas e instituições relacionadas com questões públicas.

No Brasil, o conceito de governança surge no âmbito do processo 
de consolidação da democracia, no final da década de 1980. Como parte 
do processo de democratização, emergiu a descentralização político-ad-
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ministrativa, que significou uma progressiva reforma nas instituições locais 
de governo no Brasil em função do fortalecimento da esfera municipal de 
governo, resultando em uma presença maior de atores sociais na arena 
pública. Tal fato se consubstanciou em modelos de gestão municipal demo-
crática e de valorização das instituições e dos mecanismos democráticos 
dos processos de tomada de decisões por meio de articulação entre gover-
no local e sociedade (cf. Cruz e Freire, 1999, p. 82)71.

A propósito, como ressalta Pires et al (2011, p. 35), o conceito de go-
vernança política tem sido usado, nas democracias, para se referir às inte-
rações entre Estado e sociedade e, portanto, a sistemas de coligação e de 
grupos de pressão públicos e privados, tendo, a boa governança, o objetivo 
de tornar a ação pública mais eficaz e próxima ao bem-estar e interesse do 
público e, por isso, mais legítima.

Quadro 3 - Definições sobre governança na literatura

Referência Definições de Governança
Azevedo e 
Abranches

A governança qualificaria o uso da autoridade política. Além das questões político-
institucionais do processo de tomada de decisões e da engenharia institucional, envol-
veria as formas de participação da sociedade civil nos processos de decisão, acompa-
nhamento e implementação de políticas públicas (AZEVEDO, Sérgio; ABRANCHES, 
Mônica. “Conselhos Setoriais, o caso da Região Metropolitana de Belo Horizonte”. 
Cadernos Metrópole, n. 7, p. 43, 2002).

Banco Mun-
dial (World 
Bank)

A maneira pela qual o poder é exercido para a administração dos recursos sociais e 
econômicos de um país e para o seu desenvolvimento (in Managing development: 
the governance dimension, 1991), implicando ainda a capacidade dos governos de 
planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções.

Björk e 
Johansson

A governança é um conjunto de noções que formam a base para a sua teoria: (i) é uma 
teoria de nível macro e não normativa; (ii) é sobre o Estado ter ambições para gover-
nar e, em função disso, ser um ator mais ou menos importante; (iii) é sobre o Estado 
governar a sociedade com novos meios e métodos, que cria novos pré-requisitos de 
organização dos atores sociais; (iv) indica que os atores são coordenados de outras 
formas que não pelas hierarquias tradicionais; (v) não é fundamentalmente sobre re-
sultado, mas sobre processos em um sistema político mais ou menos estático.

Fonte: adaptado de Streit (2006, p. 25)

71  A visível ênfase dada  A visível ênfase dada à questão da participação popular no processo de gestão pública tem, entre 
suas motivações, a Constituição de 1988, instituída no mesmo período de difusão do conceito, pois a 
Carta Magna teria propiciado uma mudança institucional tanto na distribuição de poder como na rela-
ção entre as instâncias do Estado e a esfera da sociedade.

Capítulo II - Fundamentos Conceituais do Desenvolvimento Político
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(Continuação do Quadro 3)

Referência Definições de Governança
Boschi Boschi utiliza a governança para definir um formato de gestão pública, fundado na in-

teração público/privado, que tende a assegurar transparência na formulação e eficácia 
na implementação de políticas, justamente porque permite uma relação mais estreita 
entre sociedade civil e governo (BOSCHI, Renato. “Descentralização, clientelismo e 
capital social na governança urbana: comparando Belo Horizonte e Salvador. Dados. 
Revista de Ciências Sociais, v. 42, n. 4, 1999).

Eli Diniz Para Eli Diniz (1997), a “governança” deve ser entendida com base nos padrões de 
coordenação e cooperação entre atores sociais e políticos, ultrapassando os aspectos 
ligados ao modus operandi das políticas.

Pierre No debate público e político, a governança refere-se muito à manutenção da coorde-
nação e coerência entre uma grande variedade de atores com diferentes propósitos e 
objetivos, tais como atores políticos e instituições, interesses corporativos, sociedade 
civil e organizações transnacionais.

Rosenau, 
James N.

Para Rosenau, governança abrange as instituições governamentais, mas implica tam-
bém mecanismos informais, de caráter não governamental, que fazem com que as 
pessoas e as organizações dentro da sua área de atuação tenham uma conduta deter-
minada, satisfaçam suas necessidades e respondam as suas demandas (ROSENAU, 
James N. “Governança, ordem e transformação na política mundial”. In: ROSENAU, 
James N. e CZEMPIEL, Ernst-Otto. Governança sem governo: ordem e transformação 
na política mundial. Brasília: Ed. UnB e São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
p. 11-46).

Stoker A governança é uma forma reinventada de governo que é melhor administrada [...] É 
mais do que um novo conjunto de ferramentas gerenciais; mais do que alcançar gran-
de eficiência na produção de serviços públicos, a governança é um processo interativo 
que envolve várias formas de parcerias.

Wei A governança do setor público é o conjunto de instituições e estruturas que definem 
como os bens públicos são criados e entregues para os cidadãos e o setor privado, e 
como as políticas públicas são feitas.

Fonte: adaptado de Streit (2006, p. 25)

Como pode ser visto, “governança” é um conceito marcado por uma 

polissemia e ambiguidade de significados, em função do que, no âmbito 

desta obra, entenderemos a governança como um conceito que reúne as 

principais ideias apresentadas no quadro 3, de coordenação e articulação 

do conjunto de instituições, processos e mecanismos, por meio de parce-

rias e interações sociopolíticas entre diversos atores que atuam em uma 

dada localidade (governo e sociedade civil, por meio de organizações não 

governamentais e entidades do mercado), criando e fortalecendo espaços 

de discussão e deliberação (em diferentes arranjos institucionais, fóruns 

participativos, quaisquer que sejam suas denominações: fóruns, comitês, 
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conselhos etc.), atuando coletivamente na resolução de problemas, confli-

tos, formulando e executando políticas e ações e objetivando promover o 

desenvolvimento e a autogestão local, de forma cooperativa.

Os diversos atores que interagem nas estruturas de governança se 

apresentam como agentes do desenvolvimento, podendo ser entes for-

mais ou informais, atuando na ampliação dos espaços públicos de poder, 

ambiente no qual florescem a contestação e o associacionismo, conforme 

veremos a seguir.

2.1.1 O desenvolvimento político a partir da ampliação dos espaços 

 públicos de poder

O termo “público” vem do latim publicus, que deriva de populus (povo), 

ou seja, não se refere, originariamente, ao Estado, mas ao povo e, como 

tal, refere-se ao espaço em que as pessoas habitam, realizam seus negó-

cios, isto é, o espaço do mundo, feito pelo homem.

Essa “con-vivência” das pessoas no mundo significa ter uma miríade 

de coisas interpostas entre os que nele habitam em comum. Como todo in-

termediário, o mundo, ao mesmo tempo, separa e estabelece uma relação 

entre os homens:

A esfera pública, enquanto mundo comum, reúne-nos na compa-
nhia uns dos outros e contudo evita que colidamos uns com os 
outros, por assim dizer. O que torna tão difícil suportar a socie-
dade de massas não é o número de pessoas que ela abrange, 
ou pelo menos não é este o fato fundamental; antes, é o fato de 
que o mundo entre elas perdeu a força de mantê-las juntas, de 
relacioná-las umas às outras e de separá-las. (Arendt, 2000, p. 
59-62)

A esfera pública é o espaço potencial da aparência entre homens que 

agem e falam, é o espaço que existe sempre que os homens se reúnem 

na modalidade do discurso e da ação, é o “modo de ser originário de onde 

brotam a política e o poder que mantém a existência da esfera pública” 

(Arendt, 2000, p. 212).

Capítulo II - Fundamentos Conceituais do Desenvolvimento Político
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A esfera pública é, assim, o espaço da aparência72, lato sensu, o es-

paço no qual eu apareço aos outros e os outros a mim; onde os homens 

assumem uma aparência explícita, ao invés de se contentarem em existir 

meramente como coisas vivas ou inanimadas. É o espaço da ação e do 

discurso.

Na disputa dos pares entre si, os melhores se destacam e conquistam 

a sua essência: a imortalidade da fama, o que remete à época dos gregos, 

conforme lembra Arendt (2000, p. 65), em que os homens ingressavam na 

esfera pública por desejarem que algo seu, ou algo que tinham em comum 

com outros, fosse mais permanente que as suas vidas terrenas: “talvez o 

mais claro indício do desaparecimento da esfera pública na era moderna 

seja a quase completa perda de uma autêntica preocupação com a imorta-

lidade”, o que é atestado pela atual identificação da busca da imortalidade 

com o vício privado da vaidade, segundo a autora.

No contexto grego, cada um procurava destacar-se (aristoiein), ser vir-

tuoso. As virtudes, cujo o catálogo de Aristóteles codifica, se mantêm ape-

nas na esfera pública; somente lá elas encontram o seu reconhecimento.

Privar-se de participar deste espaço público significa, para Arendt 

(2000, p. 210), privar-se da realidade que, humana e politicamente, é o 

mesmo que a aparência. Para os homens, a realidade do mundo é consti-

tuída pela presença dos outros, pelo fato de aparecer a todos, aquilo que 

é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos: “chamamos de Existência 

àquilo que aparece a todos; e tudo o que deixa de ter essa aparência surge 

e se esvai como um sonho – íntima e exclusivamente nosso, mas despro-

vido de realidade” (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1172b36 apud Arendt, 

2000, p. 10).

O espaço da aparência existe sempre que os homens se reúnem na 

modalidade do discurso e da ação e, portanto, precede toda e qualquer 

constituição formal da esfera pública, bem como as várias formas de go-

verno, isto é, as várias formas possíveis de organização da esfera pública. 

72  Habermas (1984, p. 15-17), da mesma forma que Arendt, também ressalta a importância da esfera 
pública, como espaço de aparência: �Só à luz da esfera pública, para os gregos, é que aquilo que é con-
segue aparecer, tudo se torna visível a todos. Na conversação dos cidadãos entre si é que as coisas se 
verbalizam e se configuram.”
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Sua peculiaridade reside no fato de que desaparece com a dispersão dos 

homens e também com o desaparecimento ou suspensão das próprias ati-

vidades (cf. Arendt, 2000, p. 212).

É interessante lembrar que o termo “governo” está relacionado tanto 

com a antiga arte de dirigir quanto de se autodirigir. A palavra grega para o 

piloto ou timoneiro de um barco era kybernetes. “Governador” e “governo” 

proveem deste termo, assim como a palavra para a ciência da comunicação 

e controle, cibernética73, em função do que se tem admitido a semelhança 

entre as tarefas de guiar e de governar, desde quase os primórdios do 

pensamento político74 (cf. Deutsch, 1983, p. 23).

A construção de uma esfera pública não estatal é um espaço para 

a aprendizagem coletiva e para a participação efetiva da sociedade, que 

não deve se restringir a decisões pontuais. Essa esfera pública não estatal 

pressupõe a comunicação, o diálogo, a articulação das diferenças, com re-

gras preestabelecidas para que a deliberação ocorra em bases iguais para 

todos os participantes. A emergência dessa esfera torna possível tratar dos 

conflitos e tensões comumente reprimidos ou anulados na história do Brasil 

(Lopes, 2001, p. 43), surgidos a partir dos irreconciliáveis interesses que, 

com a ampliação do público, afluem a essa esfera75.

No entender de Habermas (1984, p. 180), a “fuga” do Estado para 

fora do Direito Público, com a transferência de tarefas e competências da 

administração pública para empresas, estabelecimentos, corporações, en-

73  Deutsch (1983, p. 23) cita o Third New International Dictionary, de Webster, para explicar que a 
palavra govern vem do francês antigo governer, derivada do latim gubernare (guiar, pilotar, governar), 
que, por sua vez, vem do grego kybernan.
74  Deutsch (1983, p. 23) refere-se, especificamente, à A República, de Platão, em que o filósofo grego 
desenvolve a analogia entre dirigir e governar em sua �parábola do navio”.
75  Nesse sentido, Habermas (1984, p. 169) afirma: �A esfera pública burguesa desenvolve-se no cam-
po de tensões entre Estado e sociedade.” A esfera pública pode ser compreendida, no sentido estrito, 
como campo de tensão entre mundo da vida, por um lado, e sistemas político e jurídico, por outro. 
Estamos corretos em considerar a esfera pública e a sociedade civil como mediações entre represen-
tados e representantes, como se reduzissem a distância e a tensão entre eles. Esta mediação permite 
que os representantes se informem sobre o estado de espírito do eleitorado. Assim, eles são capazes de 
responder rapidamente à opinião pública, testar as consequências do abandono de certos programas 
e promessas, reverter o curso da ação quando necessário e tentar persuadir o público por meio de 
palavras e atos: �Nesta interação, os setores do eleitorado que se preocupam com determinados temas 
conseguem influenciar de modo antecipado e prospectivo o curso político. Por meio da sociedade civil 
e da esfera pública, a democracia recupera parte do seu caráter participativo que havia se perdido” 
(Arato, 2002, p. 96).

Capítulo II - Fundamentos Conceituais do Desenvolvimento Político
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carregados de negócios semioficiais, resulta em um processo de “sociali-

zação do Estado e de estatização da sociedade”, ampliando a autoridade 

pública a setores privados e levando à substituição do poder público pelo 

poder social.

Surge assim uma nova esfera, que não pode ser entendida “nem como 

sendo puramente privada nem como sendo genuinamente pública” (Haber-

mas, 1984, p. 170), fruto de uma interpenetração de Estado e sociedade, 

permitindo uma expansão da esfera pública.

A ampliação crescente da esfera pública76 tem feito com que muitos 

assuntos que, no passado, eram de domínio particular e não constavam 

na pauta dos temas políticos, hoje, se tornem públicos, além de envolver 

um número cada vez maior de pessoas no debate de temas como o meio 

ambiente, a água, a propriedade da terra ou o uso que dela é feito (cf. 

Campos, 2005, p. 19).

Alarga-se, pois, o conceito de esfera pública: entende-se que a cida-

dania não se restringe ao âmbito do Estado, que a “vida pública” não é feita 

apenas de atos de governo, mas também de ações de grupos, instituições e 

indivíduos que têm por fim atender objetivos sociais. Essa nova concepção 

de cidadania se constitui num controle público não estatal sobre o Estado, 

o mercado e sobre a própria sociedade: “Trata-se de agregar, processual-

mente, à democracia representativa, elementos reais da democracia direta, 

participativa, que valorizam o cidadão com iniciativa – uma livre iniciativa da 

cidadania capaz de revalorizar a cena política” (Silva, 2005, p. 400-401).

A ampliação da esfera pública significa, também, a ampliação da dis-

cussão e da ação coletiva pública, o que pode exercer grande influência 

sobre a formação de valores estabelecidos, validados e reconhecidos por 

meio da discussão social e criativa (cf. Sen, 2000, p. 310).

Estes âmbitos da ação e discurso, que expõem o indivíduo na esfera 

pública, estão imbricados com a liberdade, conceito entendido por Arendt 

(1997, p. 199) enquanto condição de agentes dos homens: “Ser livre e agir 

são uma mesma coisa.” Por isso, o lado mais significativo da liberdade é 

76  Não confundir aqui público com estatal. Observe-se que essa ampliação da esfera pública tem ocor- Não confundir aqui público com estatal. Observe-se que essa ampliação da esfera pública tem ocor-
rido mesmo contra a cantilena neoliberal dos últimos anos, que defende um modelo de desestatização 
e de Estado mínimo.
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a liberdade política, decorrente da possibilidade de ação entre os homens: 

“Só onde há vida política há liberdade, e só onde há liberdade há vida polí-

tica propriamente dita. A política e a liberdade têm uma origem comum, são 

um mesmo processo inseparável” (idem, ibidem).

 A esfera política está incluída numa esfera muito mais ampla, a esfera 

da sociedade em seu conjunto. Não existe decisão política que não esteja 

condicionada ou determinada por aquilo que acontece na sociedade civil. 

Portanto, ampliar a ação das pessoas no espaço público é, também, am-

pliar a democratização da sociedade, é permitir às pessoas a experiência 

da liberdade, condicionada à existência de um âmbito público politicamente 

assegurado, sem o qual falta à liberdade o espaço concreto onde aparecer: 

“A liberdade como fato demonstrável e a política coincidem e são relacio-

nadas uma à outra, como dois lados da mesma matéria” (Arendt, 1997, p. 

195).

Em que pese sua importância, porém, nenhum homem pode viver per-

manentemente nesse espaço. Para Arendt (2000, p. 81), uma existência 

vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se superficial, 

retém a sua visibilidade, mas perde a qualidade resultante de vir à tona 

a partir de um terreno mais sombrio, terreno este que deve permanecer 

oculto a fim de não perder sua profundidade num sentido muito real e não 

subjetivo: “O único modo eficaz de garantir a sombra do que deve ser es-

condido contra a luz da publicidade é a propriedade privada – um lugar só 

nosso, no qual podemos nos esconder.”

Sem uma esfera privada protetora e sustentadora, o indivíduo “cai na 

torrente da esfera pública, que, no entanto, passa a ser desnaturada exata-

mente através desse processo” (Habermas, 1984, p. 188).

A distinção entre o privado e o público indica que “há coisas que de-

vem ser ocultadas e outras que necessitam ser expostas em público para 

que possam adquirir alguma forma de existência” (Arendt, 2000, p. 83-84).

Outro aspecto que merece ser analisado em relação à ampliação dos 

espaços públicos de poder refere-se à institucionalização que tais espaços 

dão à vida política, transformando estruturas e sistemas políticos simples 

em complexos, pois quanto mais complexa é uma organização, mais insti-

tucionalizada ela se torna:
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A complexidade pode envolver tanto a multiplicação de subuni-
dades organizacionais em bases hierárquicas e funcionais, como 
a diferenciação entre os diversos tipos de subunidades. Quanto 
maior o número e a variedade de subunidades, maior a capaci-
dade da organização de assegurar e manter a lealdade dos seus 
membros. [...] uma organização que possui muitos objetivos pode 
adaptar-se melhor à perda de um deles do que uma organização 
que possui apenas um objetivo. A corporação que diversificou su-
as operações é evidentemente menos vulnerável do que a que 
produz apenas determinado produto para determinado mercado. 
(Huntington, 1975, p. 30)

Os espaços públicos de poder e deliberação não-estatais fortalecem 

o desenvolvimento político de uma localidade, pois tornam mais complexas 

as relações de poder existentes.

A ampliação do espaço público reconfigura, então, a estrutura de po-

der político local, por meio da criação de fóruns e arenas para a elaboração 

de diretrizes e possíveis consensos que permitam avançar no enfrentamen-

to de problemas comuns da comunidade.

O debate sobre democracia deliberativa alcança novos contornos, já 

que, acusando as fragilidades da democracia representativa e a redução 

da legitimidade do processo decisório ao resultado eleitoral, a democracia 

deliberativa advoga que a legitimidade das decisões políticas advém de 

processos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, do 

pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem-comum, con-

ferem um reordenamento na lógica de poder tradicional.

A democracia deliberativa constitui-se como processo de instituciona-

lização de espaços e mecanismo de discussão coletiva e pública, tendo em 

vista decidir o interesse da coletividade, cabendo aos cidadãos reunidos em 

espaços públicos a legitimidade para decidir, a partir de um processo coo-

perativo e dialógico, as prioridades e as resoluções levadas a cabo pelas 

arenas institucionais do sistema estatal, em consonância com o princípio 

advogado por Bohman (1977, p. 57) de que “a razão pública é exercida não 

pelo Estado, mas na esfera pública de cidadãos livres e iguais”.

A ênfase na questão da participação está assentada, portanto, no cri-

tério de legitimidade: as decisões políticas devem ser tomadas por meio 

do debate público por aqueles que estarão submetidos a elas. A sociedade 
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civil ocupa, então, lugar de destaque por impulsionar, reivindicar e mediar 

estes debates.

Transcorridas mais de duas décadas de implementação e institucio-

nalização desses espaços participativos, como aponta Lüchmann (2008), 

surgem várias críticas endereçadas ao modelo da democracia deliberativa, 

com respeito aos riscos de populismo, elitismo, coerção da maioria, força 

e sobreposição dos interesses privados ou egoístas e manipulação das 

preferências por grupos com mais poder político e econômico.

No caso da realidade brasileira, acrescente-se a essa listagem o pro-

blema das desigualdades sociais, que interpela diretamente a dimensão 

(tão cara à democracia deliberativa) da igualdade política. Os mais pobres 

e destituídos de recursos políticos são também aqueles que mais prova-

velmente estarão ausentes de experiências participativas e deliberativas. 

E, mesmo presentes, suas condições subalternas na sociedade tendem a 

conferir menos eficácia discursiva frente aos setores dotados das ferramen-

tas (linguagem e cognição) exigidas na comunicação pública plural.

Entretanto, como sabemos, inclusão política combina muito bem, na 

prática, com desigualdade política ou distribuição desigual de poder. No 

balanço geral, a conclusão é de que o pressuposto da participação (da 

democracia deliberativa) é viável e necessário se quisermos transcender 

o modelo democrático pautado exclusivamente na legitimidade eleitoral. 

Assim, inverte-se o argumento: a inclusão da população mais pobre nos 

espaços participativos, afora todos os riscos e as dificuldades, ao contrário 

de significar uma ameaça à democracia deliberativa, é condição sine qua 

non para a mesma.

A participação permite a exposição de relações de poder que de outra 

forma permanecem ocultas ou camufladas pelos discursos e mecanismos 

da política institucional (Lüchmann, 2008).

Na seção seguinte, analisaremos o poder como um componente fun-

damental da política e das relações humanas na esfera pública.
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2.1.1.1 O poder como elemento fundamental da Política

A política pressupõe decisão e ação, sendo em parte uma ciência, 

em parte uma arte: “Em certa medida é um dom e em parte, um caso de 

decisão pessoal. A política é, em certo sentido, a tomada de decisões por 

meios públicos, em contraste com a tomada de decisões pessoais” (Deuts-

ch, 1983, p. 21).

A política, entendida desta forma, não trata exclusivamente do poder, 

mas das maneiras variáveis que as pessoas encontram para trabalhar e 

viver juntas: “Um governo usa do seu poder para executar algumas das 

decisões que as pessoas querem que sejam executadas, mas, na verdade, 

o poder do governo provém do apoio da população” (Deutsch, 1983, p. 

171)77.

A essência da política é, portanto, as relações humanas que se es-

tabelecem entre-os-homens (cf. Arendt, 1999, p. 23), tanto que o idioma 

romano empregava como sinônimas as expressões “viver” e “estar entre 

os homens” (inter homines esse) e “morrer” e “deixar de estar entre os 

homens” (inter homines esse desinere)78.

Em resposta à pergunta “o que é a Política?”, Arendt (1999, p. 21-23) 

responde: “A política baseia-se na pluralidade dos homens, trata da convi-

vência entre diferentes.”

77  Sobre a relação entre política e governo, Deutsch (1983, p. 199) entende que se referem a um úni-
co complexo de atividades, encarado a partir de perspectivas diferentes, mas sobrepostas: �A política 
enfatiza as demandas competitivas e a alocação de valores, isto é, de resultados, recursos ou bens e 
oportunidades repartidos entre elas. O governo enfatiza a direção e o controle. A política ocupa-se da 
clássica pergunta de Harold Lasswell: - quem controla o quê, quando e como?”.
78  O homem não é um animal político, por natureza. A política, portanto, não é algo natural; ela 
nasce criada pela associação dos homens com o objetivo de instaurar, cultivar e conservar entre si a 
vida social (cf. Bobbio, 1987, p. 64). O caráter natural, presente na definição aristotélica do homem 
enquanto ser político, explica-se pelo fato de a polis ter determinado, de maneira decisiva, tanto em 
termos de idioma como de conteúdo, a concepção europeia do que seria política originalmente e que 
sentido ela tem. Para Aristóteles, a palavra politikon era de fato um adjetivo da organização da polis e 
não uma designação qualquer para o convívio humano, não achava, de maneira nenhuma, que todos 
os homens fossem políticos ou que a política, ou seja, uma polis, existisse em toda parte onde viviam 
homens. De sua definição estavam excluídos não apenas os escravos, mas também os bárbaros asiáti-
cos. Ele julgava ser apenas uma característica do homem o fato de poder viver numa polis e que essa 
organização da polis representava a forma mais elevada do convívio humano. Portanto, a política na 
acepção de Aristóteles não é algo natural e não se encontra, de modo algum, em toda parte onde os 
homens convivem. Ela existiu, segundo a opinião dos gregos, apenas na Grécia e mesmo ali num espaço 
de tempo relativamente curto.
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A dimensão política está sempre presente em toda ação, de forma que 

a esfera política resulta diretamente da ação em conjunto, da “coparticipa-

ção de palavras e atos”. A ação não apenas mantém a mais íntima relação 

com o lado público do mundo, comum a todos nós, mas é a única atividade 

que o constitui: “É como se os muros da polis e os limites da lei fossem 

erguidos em torno de um espaço público preexistente, mas que, sem essa 

proteção estabilizadora, não duraria, não sobreviveria ao próprio instante 

da ação e do discurso” (Arendt, 2000, p. 210-211).

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens, 

corresponde à condição humana da pluralidade. Todos os aspectos da con-

dição humana têm alguma relação com a política; mas esta pluralidade é 

especificamente a condição de toda a vida política. Mais ainda, o agir em 

conjunto, típico da política, conduz a um dos elementos mais importantes 

da política: o poder, que só existe entre os homens quando eles agem jun-

tos, e desaparece no instante em que eles se dispersam (cf. Arendt, 2000, 

p. 212).

Usamos o termo “poder” como Arendt (2000, p. 213) o concebe, resul-

tante da ação em comum fundada na livre troca de opiniões divergentes: 

“O poder só pode ser gerado e atualizado a partir da potencialidade de um 

ser-com discursivo em que palavras e atos não se separaram, e na depen-

dência de um ‘acordo frágil e temporário de muitas vontades e intenções’, 

correspondendo, portanto, à condição humana da pluralidade.” 

O poder só pode surgir, assim, na convivência entre os homens, único 

fator material indispensável para a sua geração. O poder só subsiste quan-

do há a coexistência das pessoas, vivendo tão próximas umas das outras 

que “as potencialidades da ação estão sempre presentes” (Arendt, 2000, 

p. 213). Todo aquele que, por algum motivo, se isola e não participa dessa 

convivência, renuncia ao poder e se torna “impotente”, por maior que seja a 

sua força e por mais válidas que sejam suas razões79.

79  Se o poder fosse algo mais que essa potencialidade da convivência, se pudesse ser possuído como 
a força ou exercido como a coação, ao invés de depender do acordo frágil e temporário de muitas 
vontades e intenções, �a onipotência seria uma possibilidade humana concreta”, afirma Arendt (2000, 
p. 213-214).
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O isolamento contradiz a condição humana essencial da pluralidade, 

o fato de os homens agirem em conjunto, requisito de todas as formas de 

organização política, razão de Arendt (2000, p. 214) ressaltar a importância 

de Montesquieu, a quem ele atribui ser “o último pensador político seria-

mente preocupado com o problema das formas de governo”, vez que per-

cebeu que a principal característica da tirania era o fato de ela se basear no 

isolamento – o isolamento do tirano em relação aos súditos, e dos súditos 

entre si por meio do medo e da suspeita generalizada.

Em síntese, como elemento transformador, o poder produz domínios 

de objetos e rituais de verdade, possui uma eficácia produtiva, uma riqueza 

estratégica, uma positividade.

É necessário, entretanto, notar que, entre os meios predominantes do 

poder, está o de controlar e manipular o consentimento dos homens, con-

forme alerta Mills (1965, p. 25), presente em quaisquer decisões tomadas 

pelo homem sobre as condições de sua vida e sobre os acontecimentos 

que constituem a história de sua época.

O poder, quando revelado em sua pura efetividade, no curso dos even-

tos históricos em que a ação conjunta mediada pelo discurso que expressa 

opiniões é elevada à sua máxima potência, revela aos homens aquilo que 

realmente são: seres essencialmente políticos (cf. Duarte, 1994, p. 94).

Além do agir coletivo, evidenciado por Arendt, outra faceta importante 

do poder é a tese do poder difuso, propugnada por Foucault (1998, p. 161), 

segundo a qual o autor não intentava minimizar o papel do Estado nas 

relações de poder existentes em determinada sociedade, mas pretendia se 

insurgir contra a ideia do Estado como o órgão central e único de poder80, 

ou de que a inegável rede de poderes das sociedades modernas seria uma 

extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento ou uma sim-

ples difusão de seu modo de ação, como ele mesmo reconhece:

Não tenho de forma alguma a intenção de diminuir a importân-
cia e a eficácia do poder de Estado. Creio simplesmente que de 
tanto se insistir em seu papel, e em seu papel exclusivo, corre-se 
o risco de não dar conta de todos os mecanismos e efeitos de 

80  Ideia que é explicitada na equação ‘Estado = poder’, errônea, dado que o Estado não é a única fonte 
do poder, embora talvez seja a principal.
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poder que não passam diretamente pelo aparelho de Estado, que 
muitas vezes o sustentam, o reproduzem, elevam sua eficácia ao 
máximo.

 A análise ascendente de Foucault aborda o poder não como uma 

dominação global e centralizada que se pluraliza, difunde e repercute nos 

outros setores da vida social de modo homogêneo, mas como tendo uma 

existência própria e formas específicas ao nível mais elementar81, com me-

canismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de 

Estado a um nível muito mais elementar, quotidiano. 

A ideia de um poder difuso, disperso, está presente em vários autores, 

embora Foucault tenha se consagrado com seu conceito de microfísica do 

poder82.

Comentando sobre a linha geral de sua análise acerca do poder, e as 

precauções metodológicas que utilizou, Foucault alega não ter analisado as 

formas regulamentares e legítimas do poder em seu centro, no que possam 

ser seus mecanismos gerais e seus efeitos constantes. Ao contrário, anali-

sou o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde 

ele se torna capilar, o poder presente nas suas formas e instituições mais 

regionais e locais, no ponto em que ultrapassa as regras de direito que o 

organizam e delimitam, e se prolonga, penetra em instituições, corporifica-

se em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material, even-

tualmente violento.

81  O Estado não é o ponto de parti da necessário, o foco absoluto que estaria na origem de todo ti po  O Estado não é o ponto de partida necessário, o foco absoluto que estaria na origem de todo tipo 
de poder social e do qual também se deveria partir para explicar a constituição dos saberes nas socie-
dades capitalistas. Foi muitas vezes fora dele que se instituíram relações de poder, essenciais para situar 
a genealogia dos saberes modernos, que, com tecnologias próprias e relativamente autônomas, foram 
investidas, anexadas, utilizadas, transformadas por formas mais gerais de dominação concentradas no 
aparelho de Estado (cf. Machado, 1998, p. XI-XIV).
82  A título de exemplo, citamos Tocqueville (1977, p. 61), que, comentando sobre o poder adminis-
trativo, nos Estados Unidos, dizia que ele não oferece, na sua constituição, �nada de central nem de 
hierárquico; é isso que faz com que não o percebamos nunca. O poder existe, mas não se sabe onde 
encontrar o seu representante”. David Riesman (The lonely crowd, 1952, p. 279 apud Schwartzenberg, 
1979, p. 679) expõe sua tese de que o poder não se concentra em uma única classe dirigente: desde o 
começo do New Deal observa-se o poder, anteriormente detido por certa classe dirigente, ou por uma 
hierarquia única, que agora encontra-se fracionado por numerosos grupos de pressão, de interesse, 
que ele denomina de �veto groups”. Esses grupos são compostos, sobretudo, por integrantes da classe 
média e, dado que nenhum deles pode impor sozinho a sua vontade, repartem o poder entre si: um 
poder disperso, distribuído. Esses grupos de pressão são os responsáveis pelas decisões políticas, resul-
tado da momentânea relação de forças entre eles.
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O poder não pode ser pensado como um fenômeno de dominação 

maciço e homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre 

os outros, de uma classe sobre as outras:

Ele não é algo que se possa dividir entre aqueles que o possuem 
e o detêm exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são 
submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, 
ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 
localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 
apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se 
exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só circulam, 
mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer 
sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são 
sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não 
se aplica aos indivíduos, passa por eles.

Não se trata de conceber o indivíduo como uma espécie de núcleo 
elementar, átomo primitivo, matéria múltipla e inerte que o poder 
golpearia e sobre o qual se aplicaria, submetendo os indivíduos 
ou estraçalhando-os. Efetivamente, aquilo que faz com que um 
corpo, gestos, discursos e desejos sejam identificados e constitu-
ídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos do poder. Ou 
seja, o indivíduo não é o outro do poder; é um de seus primeiros 
efeitos. (Foucault, 1998, p. 182)

Segundo o autor de Microfísica do poder (1998, p. 182), o poder não 

funciona partindo do centro, e se prolongando para baixo, até chegar aos 

elementos moleculares da sociedade. Antes, funciona de forma ascenden-

te, partindo dos mecanismos infinitesimais que têm uma história, um cami-

nho, técnicas e táticas.

Mesmo em espaços como um exército ou uma oficina, ou outro tipo de 

instituição, a rede do poder possui uma forma piramidal: “Existe, portanto 

um ápice; mas, mesmo em um caso tão simples [...], este ‘ápice’ não é 

a ‘fonte’ ou o ‘princípio’ de onde todo o poder derivaria como de um foco 

luminoso. O ápice e os elementos inferiores da hierarquia estão em uma 

relação de apoio e de condicionamento recíprocos; eles se sustentam” 

(Foucault, 1998, p. 221), embora exista, sim, uma relação desigual, uma 

diferença de potencial.

Ou seja, se por um lado existe o que poderíamos chamar de grandes 

estratégias de poder, por outro lado encontram-se as condições de exercí-

cio em microrrelações de poder, mas sempre há também movimentos de 
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retorno, “que fazem com que as estratégias que coordenam as relações 

de poder produzam efeitos novos e avancem sobre domínios que, até o 

momento, não estavam concernidos” (Foucault, 1998, p. 249).

Em síntese, o poder não tem uma significação una, mas múltipla. É um 

rótulo que utilizamos para significar muitas coisas: recursos, probabilidades 

diferentes, relações, tudo relacionado à habilidade de mudar os resultados 

dos acontecimentos.

Para o filósofo francês (1998, p. 248), em qualquer teoria do poder 

haverá sempre a necessidade de considerá-lo como algo que surgiu em um 

determinado ponto, em um determinado momento, de que se deverá fazer 

a gênese e depois a dedução, mas o poder na realidade é um feixe aberto, 

mais ou menos coordenado de relações de poder, tão mais efetivas quanto 

menor for o tamanho dos grupos ou espaços onde elas ocorrem, conforme 

veremos a seguir.

2.1.1.2 Os pequenos espaços públicos como centros de deliberação 

 e  de poder

A ciência política acadêmica tomou emprestada da psicologia social a 

concepção de que a existência de grupos modela todo ser humano, como 

observa Lindblom (1981, p. 75):

Da sua participação em grupos variados, como a família, a escola, 
a comunidade local, grupos ocupacionais e recreativos – bem co-
mo grupos mais amplos, como a cidade e a nação –, cada um de 
nós adquire uma série de habilitações e atitudes, bem como um 
respeito pelas normas que nos fazem participantes dessa grande 
entidade abstrata: a ‘sociedade’. Muitos cientistas políticos acredi-
tam, assim, ser a vida política um produto da participação em gru-
pos – ideia que deu novo valor aos grupos de interesse. ‘A base 
grupal da política’ tornou-se uma expressão corrente na ciência 
política, a qual provavelmente se enriqueceu com o interesse que 
passou a ter pelo impacto dos grupos na conduta e nas atitudes 
políticas.

A experiência de participação na esfera pública se dá de várias formas, 

geralmente por meio de pequenos grupos e pequenos espaços, dentre as 

quais se destacam, no último capítulo deste estudo, dois tipos específicos: 
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fóruns de desenvolvimento local (ou comitês gestores) e os projetos de 

desenvolvimento local, setorial ou regional.

Qualquer que seja a forma supracitada, nos endereçaremos a ela com 

o título genérico de “governança”, entendida como espaços de deliberação 

e de onde irradia o poder destes grupos, que se constituem como centros 

de decisões e deliberações.

O cuidado com as instituições de governança é importante não ape-

nas porque instituições melhores aprimoram nossa capacidade de alcançar 

objetivos já estabelecidos pela teoria econômica, mas porque as institui-

ções deliberativas democráticas fornecem o único meio de se definir ade-

quadamente o que os fins econômicos desejados poderiam ser, de acordo 

com Evans (2003, p. 33-34).

A construção de regras e fóruns organizacionais que geram e re-

compensam expectativas compartilhadas com certo conjunto de cidadãos 

torna-se a tarefa fundamental do desenvolvimento, havendo preferência 

pelos modelos de pequenos grupos, ideia que desenvolveremos a seguir, 

a partir da tese defendida por Almond e Powell (1972, p. 68), de que o de-

senvolvimento de estruturas políticas menores, complexas e diferenciadas 

dentro do sistema político, seja para acomodar ou para controlar essa nova 

consciência e articulação, é típico dos sistemas políticos modernos.

Os grupos pequenos agem com mais decisão e utilizam seus recursos 

com mais eficiência do que os grupos grandes porque empregam todas as 

suas energias, ao passo que nos grupos grandes essas energias permane-

cem com muito mais frequência em estado potencial.

A ampliação de espaços de poder, ou a multiplicidade de polos de 

poder é importante para uma democracia, pois impede que algum grupo 

ou facção imponha sua dominação a toda a sociedade, como bem sintetiza 

Miguel (2003b, p. 5): “Em suma, se não podemos contar com o governo 

do povo ou mesmo com o governo da maioria, podemos ao menos ter um 

sistema político que distribua a capacidade de influência entre muitas mi-

norias.”

Os pequenos grupos possuem, desta forma, papel importante na dis-

tribuição e no equilíbrio do poder. A propósito da importância da distribuição 
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do poder, Ruttan (1989, p. 32) considera que o desenvolvimento político 

pode, inclusive, ser medido “em termos do crescimento e distribuição do 

poder”83.

Quanto mais líderes, espaços de deliberação e decisão existirem em 

uma sociedade, mais desenvolvida ela pode ser considerada, pois mais 

possibilidades de conexões existirão, como veremos nas próximas se-

ções.

2.1.2 Associacionismo e cooperação

Os grupos (sejam de interesse ou de pressão) são imprescindíveis 

na ocupação dos espaços públicos, pois são determinantes fundamentais 

do comportamento político e econômico, tese aceita por muitos cientistas 

políticos, conforme defende Olson (1999, p. 131).

Adotaremos a definição de grupo sob duas perspectivas: de interesse 

e de pressão. Os grupos de interesse são, no entender de Dahl (1961, p. 

38), “a unidade básica da política”.

Truman (1958, p. 37) chama de grupo de interesse “qualquer grupo 

que, com base em uma ou mais atitudes compartilhadas, apresenta reivin-

dicações contra outros grupos na sociedade pelo estabelecimento, manu-

tenção ou ampliação de formas de comportamento que são consequências 

daquelas atitudes”84.

Berry (1989, p. 4), por sua vez, considera como grupo de interesse 

um corpo organizado de indivíduos que compartilham os mesmos objetivos 

e que tentam influenciar as políticas públicas, “muitas vezes, orientados 

por interesses estreitos ou específicos, geralmente de natureza econômica 

e dando pouca atenção ao impacto de suas agendas sobre o interesse 

geral”.

83  A respeito da importância do poder, Pye (1985  A respeito da importância do poder, Pye (1985 apud Ruttan, 1989, p. 21) argumentou que ele de-
veria servir como um conceito central para a revitalização da pesquisa no campo do desenvolvimento 
político.
84  No original No original: “Interest group’ refers to any group that, on the basis of one or more shared attitudes, 
makes certain claims upon other groups in society for the establishment, maintenance, or enhancement 
of forms of behavior that are implied by the shared attitudes” (Truman, 1958, p. 37).
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De forma geral, encontra-se implícita, na definição de grupo de inte-

resse, a reunião de três elementos: a existência de um grupo organizado, a 

defesa de interesses e o exercício de pressão.

Já os grupos de pressão85 são organizações constituídas “para de-

fender interesses, exercendo pressão sobre os poderes públicos a fim de 

deles obter decisões conforme esses interesses” (Schwartzenberg, 1979, 

p. 614).

Um grupo de pressão é, portanto, um grupo de interesse que exer-

ce uma pressão. Assim, para David Truman (apud Olson, 1999, p. 137), 

um grupo de interesse só se torna grupo de interesse político ou grupo de 

pressão quando tenta influenciar as decisões dos poderes públicos. Caso 

contrário86, permanece como um simples grupo de interesse.

Implicitamente, a atividade de pressão sobre o poder não é inelutável, 

embora os grupos de interesse recorram comumente à pressão. Em cer-

to momento, qualquer organização pode ser tentada ou forçada a exercer 

pressão: “O que varia é simplesmente a frequência, a amplidão ou o estilo 

desse recurso à pressão. Mas qualquer grupo de interesse é virtualmente 

um grupo de pressão. Portanto, podem considerar-se as duas expressões 

como sinônimas” (Schwartzenberg, 1979, p. 617).

Assim sendo, aceitando-se a premissa de que o grupo é uma forma 

política básica, tendo em vista o fato de a estrutura da sociedade ser as-

sociativa, é necessário que tais grupos sejam organizados, pois, de acordo 

com Michels (1997, p. 7), não se concebe democracia sem organização: 

“Quer se trate de reivindicações econômicas ou políticas, a organização 

surge como o único meio de criar a vontade coletiva.”

85  A expressão �grupo de interesse” não é muito precisa no entender de Lindblom (1981, p. 76): �Al-
guns dos participantes da decisão política que executam o que chamamos normalmente de ‘atividades 
de grupo de interesse’ são indivíduos. Há pessoas de grande riqueza, ou com outras fontes de influência 
sobre o processo decisório, que equivalem a grupos de interesse. Por exemplo, nos Estados Unidos, Ber-
nard Baruch, Howard Hughes, David Rockefeller, Albert Einstein, e outros, funcionaram como grupos de 
interesse, empregando seu patrimônio e sua voz para orientar políticas nas direções por eles desejadas; 
sua influência propõe os mesmos problemas das atividades de muito dos grupos organizados.”
86  É o caso de sindicatos patronais que se limitam a disciplinar a profi ssão, regulamentando a ati vi- É o caso de sindicatos patronais que se limitam a disciplinar a profissão, regulamentando a ativi-
dade dos seus membros e se mantendo, assim, como grupo de interesse. Os autores americanos falam 
preferentemente em grupos de interesse (interest groups) do que em grupos de pressão (pressure 
groups).
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Lindblom (1981, p. 76) chama a atenção para o fato de que a parti-

cipação num grupo de interesse, via de regra, se limita a uma experiência 

superficial, comparativamente à da participação na família, num grupo étni-

co ou religioso. Para o autor, a teoria do grupo não nos diz muito a respeito 

dos grupos de interesse:

Talvez possamos recorrer à teoria do grupo pelo menos para 
indagar se há certas experiências fundamentais nos grupos de 
interesse. Por exemplo: atitudes comuns compartilhadas devido 
à participação ou porque os membros criam vinculações entre si. 
Isso não acontece necessariamente. 

Olson (1999, p. 136) relata a variante da teoria sociológica das as-

sociações voluntárias que David Truman desenvolveu, em seu livro The 

governmental process, para mostrar que as pressões grupais organizadas 

e eficientes emergirão sempre que forem necessárias: “À medida que uma 

sociedade se torna mais complexa [...] e as necessidades de seus grupos 

se tornam mais numerosas e variadas, ela tenderá naturalmente a formar 

associações adicionais para estabilizar as relações entre os vários grupos 

que a compõem.”

O processo de especialização e complexificação social auxilia, por-

tanto, na transição dos grupos que passam de modelos informais para 

associações, cujo surgimento é uma característica básica da vida social, 

objetivando a satisfação das necessidades da sociedade, processo muito 

evidente na esfera econômica (Olson, 1999, p. 136-137).

O aumento do número de associações tem um impacto sobre o gover-

no, pois adquirem conexões com as instituições governamentais sempre 

que o governo for importante para os grupos em questão87, o que é expli-

cado, por Almond e Powell (1972), como um processo de articulação de 

interesses mediante o qual os grupos de interesse formulam suas deman-

das para os decisores políticos, servindo de conexão entre a sociedade e o 

sistema político, tornando conhecidas suas reivindicações, recebidas pela 

classe política, exercendo, assim, uma função agregativa, harmonizando 

87  Em sua obra The process of government, Arthur Bentley, por meio da abordagem em termos de 
grupos, estudou o processus político, considerado como resultante das interações de grupos e concluin-
do que as decisões tomadas pelos poderes públicos são a resultante de uma relação de forças entre os 
grupos interessados.
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múltiplas reivindicações díspares e reduzindo a multiplicidade das exigên-

cias particulares a uns tantos objetivos coletivos88.

As associações civis contribuem para a eficácia e a estabilidade do 

governo democrático não só por causa de seus efeitos sobre o indivíduo 

(incutindo-lhe hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público),89 

mas também por causa de seus efeitos sobre a sociedade, intensificando 

a articulação e a agregação de interesses90, por meio de uma densa rede 

de associações.

Ao analisar as condições sociais que sustentavam a democracia na 

América, Tocqueville (1977, p. 513) atribuiu grande importância à propen-

são dos americanos para formar organizações civis e políticas:

Americanos de todas as idades, de todas as condições e de todos 
os temperamentos estão sempre formando associações. Existem 
não só associações comerciais e industriais de que todos fazem 
parte, mas também outras de mil diferentes tipos – religiosas, mo-
rais, sérias, fúteis, bastante genéricas e bastante limitadas, imen-
samente grandes e muito pequenas. [...] o país mais democrático 
do mundo é hoje aquele onde os homens levaram atualmente à 
máxima perfeição a arte de alcançar em conjunto o alvo das as-
pirações comuns e aplicaram essa nova técnica ao maior número 
de objetivos.

Como diz Tocqueville (idem, p. 190), “uma associação congrega as 

energias de espíritos divergentes e firmemente os orienta para um objetivo 

claramente definido”. De acordo com essa tese, uma densa rede de asso-

ciações secundárias ao mesmo tempo incorpora e promove a colaboração 

88  Comentando este processo, Schwartzenberg (1979, p. 650-651) relata que o exercício desta função 
agregativa será mais ou menos fácil, conforme os modos de expressão das demandas utilizados pelos 
diversos grupos de interesse.
89  Tocqueville (1977, p. 515) afirmou que �somente a ação que os homens exercem uns sobre os 
outros renova os sentimentos e as ideias, engrandece o coração e promove o entendimento”. Isso é 
corroborado por dados extraídos de pesquisas sobre cultura cívica realizadas com cidadãos de cinco 
países, incluindo a Itália, mostrando que os membros das associações têm mais consciência política, 
confiança social, participação política e �competência cívica subjetiva” (Almond e Verba, 1963, cap. 11). 
A participação em organizações cívicas desenvolve o espírito de cooperação e o senso de responsabili-
dade, comuns para com os empreendimentos coletivos. Além disso, quando os indivíduos pertencem 
a grupos heterogêneos com diferentes tipos de objetivos e membros, suas atitudes se tornam mais 
moderadas em virtude da interação grupal e das múltiplas pressões. Tais efeitos, é bom que se diga, não 
pressupõem que o objetivo manifesto da associação seja político.
90  O termo agregação de interesses é utilizado a partir da definição de Almond e Powell (1972, p. 69), 
como �função de converter demandas em alternativas políticas gerais”.
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social. Assim, numa comunidade cívica, as associações contribuem para 

um governo democrático eficaz, sendo o associacionismo precondição ne-

cessária para o governo democrático.

Sintetizando os resultados de estudos de caso sobre desenvolvimento 

em alguns países, Milton Esman e Norman Uphoff (apud Lipset, 1967, p. 

67) concluem que as associações locais têm papel crucial no combate à po-

breza e nas estratégias de desenvolvimento bem-sucedidas, reconhecendo 

que, embora sejam necessários investimentos em infraestrutura, políticas 

públicas subsidiárias, tecnologias apropriadas e instituições burocráticas e 

de mercado, “não é possível conceber nenhuma estratégia de desenvolvi-

mento que combine aumento de produtividade com ampla distribuição de 

benefícios, na qual as organizações participativas locais não tenham papel 

destacado”91.

Embora não existam dados idôneos sobre as relações entre os pa-

drões nacionais de organização voluntária e os sistemas políticos nacio-

nais, de acordo com Lipset (1967, p. 67), as provas fornecidas por estudos 

do comportamento individual demonstram que, independente de outros 

fatores, os homens que pertencem a associações têm mais probabilidades 

do que outros de darem a resposta democrática a questões referentes à 

tolerância e aos sistemas partidários, a exercerem o direito de voto e a 

participarem ativamente na política.

As associações têm importante papel na medida em que representam 

os interesses de uma ampla base social que, de outra forma, encontrar-se-

ia sub-representada. A atuação desse associativismo é fundamental para 

corrigir as desigualdades econômicas subjacentes e garantir a competên-

cia regulatória requerida para a promoção do bem comum, embora essa 

mediação associativa não implique automaticamente em igualdade política 

no interior dos espaços participativos92.

91  Do ponto de vista da engenharia social, Esman e Uphoff constatam que as organizações locais �im-
plantadas” de fora apresentam elevado índice de fracasso. As organizações locais mais bem-sucedidas 
representam iniciativas autóctones participativas em comunidades locais relativamente coesas (cf. Pu-
tnam, p. 103).
92  Em análise acerca do conceito de capital social de Putnam, Frey (2000, p. 5), por exemplo, ressalta  Em análise acerca do conceito de capital social de Putnam, Frey (2000, p. 5), por exemplo, ressalta 
que, não obstante sua importância, “particularmente nos países em desenvolvimento, as associações 
civis tendem a reforçar as desigualdades existentes, as estruturas paternalistas e hierárquicas e privilé-
gios sociais e até conviver com a corrupção”. Além disso, há, também, problemas e limites que dizem 
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As organizações sociais e políticas criam espaços públicos e estru-

turas de oportunidade para a deliberação sobre questões coletivas e para 

aprender sobre política, e fazem com que o associativismo auxilie na ruptu-

ra com o clientelismo e o autoritarismo.

Por mais particularidades e diferenças que os autores tenham entre si, 

eles tendem a concordar com a tese Tocquevilleana de que a participação 

em grupos apolíticos ativa o engajamento político93, amplia a capacidade 

de tomada de decisão do cidadão e faz com que a própria sociedade se 

torne uma fonte tão importante quanto o Estado na solução de conflitos ou 

demandas sociais, causando uma saudável descentralização do poder.

A história mostra que países que possuem poderes centralizados, 

sem organizações relativamente independentes do poder central do Esta-

do, dispõem de um elevado potencial tanto ditatorial quanto revolucionário, 

vez que tais organizações inibem o Estado ou qualquer grupo singular de 

poder privado de dominar todos os recursos políticos:

São uma fonte de novas opiniões; podem ser o meio de comuni-
carem ideias, especialmente as ideias de oposição, a um vasto 
setor da cidadania; exercitam os homens nas habilidades políticas 
e, portanto, ajudam a aumentar o nível de interesse e participação 
na política. (Lipset, 1967, p. 67)

A dispersão de recursos políticos94, ao lado da igualdade de condições, 

é fundamento da democracia pluralista, pois recursos difusos impedem que 

algum grupo político se estabeleça perenemente como elite de poder.

respeito às desigualdades internas, a corporativismos e à manutenção, em muitos casos, de relações 
clientelistas com partidos e lideranças políticas.
93  A importância que Maciver ( A importância que Maciver (apud Olson, 1999, p. 31) dá às associações é tamanha que ele afirma 
que �a mais marcante distinção estrutural entre uma sociedade primitiva e uma sociedade civilizada é 
a escassez de associações na primeira e a sua multiplicidade na segunda”.
94  Calcada na noção de recurso econômico, a noção de �recurso político” foi imaginada por Dahl 
(1988) para designar os instrumentos da influência política, para nomear �o meio pelo qual uma pessoa 
pode influenciar o comportamento de outrem”. O que inclui: o dinheiro, o tempo, o saber, a informa-
ção, as relações, a posição social, o direito de voto etc. Se a repartição desses recursos políticos é muito 
desigual, cada cidadão disporá de poder de influência muito dessemelhante. O jogo democrático corre-
rá risco. Os teóricos políticos sublinharam-no frequentemente: uma relativa igualdade socioeconômica 
é condição prévia necessária da democracia. Assim, no Contrato Social (livro II, cap. XI), Rousseau es-
creveu: �Se quereis dar consistência ao Estado, aproximai os degraus tanto quanto possível; não tolereis 
nem gente opulenta nem mendigos. Estes dois estados, naturalmente inseparáveis, são igualmente 
funestos ao bem comum; de um saem os fautores da tirania, e do outro, os tiranos: é sempre entre eles 
que se faz o tráfico da liberdade pública: um compra, e o outro vende.” Ora, precisamente, segundo 
Dahl (2005, p. 38), �a repartição dos recursos políticos e, por consequência, as oportunidades da poliar-
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É comum alguns autores, como Deutsch (1983, p. 82), por exemplo, 

relegarem os grupos de interesse a uma posição inferior em relação aos 

partidos políticos, ainda que reconheçam a importância de tais grupos e 

seu papel de provocar exigências e demandas. Assim, tais autores conside-

ram caber aos partidos políticos transformarem essas exigências em ação, 

vez que são organizações-chave para a obtenção de resultados sociais e 

políticos: “Para esse fim, eles agregam vários grupos de interesses diferen-

tes em uma coalizão estável, que é mais forte e poderosa do que qualquer 

grupo de interesses individualmente o é” (idem, ibidem).

Um ponto a ser ressaltado em favor dos grupos de articulação e de 

interesse é que eles geralmente têm uma atuação constante junto à co-

munidade, ao contrário dos partidos políticos, que, não obstante serem os 

principais instrumentos da representação política, são “máquinas intransiti-

vas para a conquista do poder”, como os nomeia Jaguaribe (1972, p. 75) e, 

passadas as eleições, praticamente desaparecem, “mergulhando em longa 

hibernação, até as eleições seguintes”.

Uma característica dos ambientes profícuos em associações e fortes 

laços de conexões entre os atores sociais é a troca de informações e expe-

riências que favorecem o desenvolvimento político, o que pode ser entendi-

do tomando-se emprestado uma propriedade que o conhecimento95 possui, 

que o torna propenso a “vazar” e, assim o fazendo, beneficia a sociedade.

Na seção seguinte, analisaremos em que medida os grupos organiza-

dos vêm ocupando, de forma crescente, papéis na estrutura política.

2.1.2.1 Os grupos organizados como espaços de deliberação e de 

 poder

Os grupos e as associações (enfim, o que aqui denominamos de go-

vernança) possuem um importante papel, funcionando como fóruns de dis-

quia variam com o nível de desenvolvimento socioeconômico.” É certo que, em todos os sistemas, os 
recursos políticos são repartidos desigualmente, mas essa desigualdade varia de sistema para sistema.
95  Easterly (2004, p. 193-194) assinala algumas propriedades do conhecimento, como o fato de ele  Easterly (2004, p. 193-194) assinala algumas propriedades do conhecimento, como o fato de ele 
poder ser utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo (ao contrário de uma máquina) e a sua 
susceptibilidade para �vazamentos”: �O conhecimento novo vem complementar o conhecimento ex-O conhecimento novo vem complementar o conhecimento ex- conhecimento novo vem complementar o conhecimento ex-
istente. Em outras palavras, quanto mais informação uma sociedade já possui, mais valiosa é para ela 
uma nova ideia.”
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cussão pública e, como tal, sendo “veículo de mudança social e progresso 

econômico” (Sen, 2000, p. 11).

Os grupos estudados na pesquisa de campo, após o processo de 

discussão pública e de planejamento, constroem um Acordo ou Pacto de 

resultados, mediante o qual os atores envolvidos nos projetos se compro-

metem a implementar ações, cada um no âmbito de sua atuação, com a 

finalidade de transformar e desenvolver o setor e o local em que atuam, 

participando da tomada de posições públicas e exercendo funções da es-

fera política pública, estando sujeitos a seu princípio básico de legitimar a 

pressão social exercida sobre o poder do Estado, transcendendo uma mera 

relação de força.

Nos grupos organizados em ambientes de projetos de desenvolvimen-

to, observa-se a existência de um processo deliberativo e voluntário, fruto 

da ação coletiva, principalmente na construção de planos estruturados de 

desenvolvimento, em que devem estar contemplados os objetivos prioritá-

rios e específicos que deverão ser perseguidos por seus formuladores.

Tais planos de desenvolvimento devem ser elaborados considerando-

se a necessidade de orientar ações de consenso e proporcionar uma ima-

gem de solidez, clareza e complementaridade de todas as ações operativas 

desenvolvidas. Dessa forma, evita-se o desestímulo típico dos objetivos 

com um grande conteúdo de abstração:

Previamente, a qualquer projeto específico existe a necessidade 
de reforçar o quadro institucional local, criando redes mais sólidas 
entre os vários atores, e também canalizando os diversos atores 
orientados a uma estrutura de decisão e operativa eficaz.

É então necessário, inicialmente, construir o pacto territorial que 
assuma o objetivo de uma ação decisiva para o desenvolvimento.

Os atores locais devem ser envolvidos nesse pacto territorial que 
corresponde às diversas tipologias de interesses econômicos e 
sociais e às diversas entidades institucionais com objetivos es-
pecíficos. Especificamente, podemos classificar os seguintes 
grupos:

1. as associações de interesse econômico, com referência a 
determinadas categorias econômicas e determinados territórios, 
interessadas em manter a sobrevivência econômica e aumentar a 
renda de seus associados;
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2. as administrações municipais, interessadas na manutenção e 
promoção de satisfatórias condições de equilíbrio social e territo-
rial;

3. as instituições do ‘saber’, que têm como tarefa difundir conheci-
mentos de técnicas produtivas ou legal-administrativas às empre-
sas e a formar recursos humanos;

4. as instituições de serviços, que têm condições de oferecer as-
sistência técnica especializada e redes de experts;

5. os bancos de desenvolvimento, especialmente de caráter re-
gional, que devem assumir o papel propulsor e fornecer recursos 
à economia e capacidade de produção de riqueza em nível local;

6. as instituições e organizações sociais dos mais diversos se-
tores de interesse, que sejam efetivamente representativas em 
nível regional e, se necessário, capazes de estimular a superação 
da fragmentação excessiva.

Os projetos individuais, uma vez iniciados, terão gerenciamento 
e desenvolvimento autônomos, mas, obviamente, com um me-
canismo de coordenação entre os diversos projetos para garantir 
sua integração e seus efeitos sinérgicos (Casarotto Filho e Pires, 
2001).

Na construção dos planos de desenvolvimento, deve-se considerar a 

identidade cultural e os interesses comuns dos atores envolvidos. Para este 

fim, Sachs (2004, p. 61) defende que se devem criar espaços para o exer-

cício da democracia direta, na forma de fóruns de desenvolvimento local de 

caráter consultivo ou deliberativo, empoderando as comunidades para que 

elas assumam um papel ativo e criativo no desenho do seu futuro.

Assim, os grupos ou associações que desenvolvem tais projetos 

conseguem transformar interesses privados de muitos indivíduos “em um 

interesse público comum, na representação e demonstração do interesse 

da associação como sendo confiavelmente universal” (Habermas, 1984, p. 

234).

A capacidade que um projeto tem de transformação da realidade está 

ligada, diretamente, à confiança que os atores locais depositam no sucesso 

do projeto:

É absolutamente plausível e quase banal dizer que todos os pro-
jetos vêm ao mundo acompanhados por dois conjuntos de fatores 
potenciais, parcial ou totalmente compensadores: 1) um grupo de 
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possíveis e insuspeitadas ameaças à sua lucratividade e existên-
cia; 2) um conjunto de atos corretivos insuspeitados, que podem 
ser praticados em todos os casos em que as ameaças se materia-
lizam. (Hirschman, 1969, p. 23)

A confiança é um fator imprescindível para se obter o comprometimen-

to e a adesão de atores locais a um projeto:

Diz-se amiúde que a principal necessidade nas fases iniciais é 
que os empreendimentos tenham o mais absoluto êxito, a fim de 
disseminar e fortalecer o espírito de iniciativa. A objeção a este 
remédio, naturalmente, é que ele em nada nos ajuda, porquanto 
são inevitáveis as decepções e constitui mesmo uma façanha a 
sobrevivência nessa fase. O que, então, tornará possível o de-
senvolvimento? Talvez o fato de que, entre os empreendimentos 
sobreviventes [...], a experiência dos promotores terá sido pior do 
que se esperava (o aparecimento de dificuldades insuspeitadas) e 
melhor (solucionando-as), e, mesmo que o sucesso financeiro não 
seja espetacular, a resultante instilação de confiança e, talvez, a 
descoberta de um sistema mais interessante de vida fortaleça o 
espírito de iniciativa. (Hirschman, 1969, p. 38)

Estes grupos constituem-se como centros autônomos de deliberação 

e decisão, tão fundamentais quanto a constituição de novas estruturas ins-

titucionais para a governabilidade da complexidade, pois nestes grupos se 

dá a construção de contextos públicos de tematização dos problemas co-

muns (Habermas, 1998).

As governanças aqui analisadas se constituem como uma instituição 

e, como os ritmos da mudança institucional são lentos, seu desenvolvimen-

to e fortalecimento requerem tempo, como compartilhado no seguinte relato 

de Putnam (2005, p. 74), para quem, não raro, é preciso que várias gera-

ções passem por uma nova instituição para que se percebam claramente 

seus efeitos sobre a cultura e o comportamento:

Por vezes, nos primeiros anos de nossa pesquisa regional, jul-
gávamos ter percebido sinais de alguma mudança importante, 
mas eis que nossas expectativas não se confirmavam na visita 
seguinte. Os que edificam novas instituições e os que as avaliam 
precisam ser pacientes – eis uma das mais importantes lições que 
pudemos tirar da experiência regional italiana.

Uma das lições da pesquisa realizada na Itália, segundo Putnam 

(2005, p. 193), é que “a história institucional costuma evoluir lentamente. 
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No que se refere ao fortalecimento das instituições [...], o tempo é medido 

em décadas”.

Um fator que contribui para o fortalecimento das instituições é a in-

teração entre os atores endógenos e exógenos a uma dada localidade, 

conforme veremos a seguir.

2.1.2.2 Cuidados na criação de governanças em função da assimetria 
 entre agentes de desenvolvimento: atores endógenos versus  

 atores exógenos

Um paradoxo do desenvolvimento é que, se por um lado ele deve 

ocorrer de forma endógena, isto é, os próprios atores que residem na locali-

dade alvo do processo de desenvolvimento devem ser autores do processo, 

e não sujeitos passivos, por outro lado, porém, a intervenção e a interação 

com atores exógenos auxiliam na catalisação do processo, podendo os 

agentes estrangeiros atuarem tanto na aceleração quanto no retardamento 

dos efeitos do desenvolvimento econômico e social (cf. Huntington, 1994, 

p. 91).

A interação entre os elementos endógeno e exógeno constitui um fe-

nômeno de aculturação, no qual há que se cuidar dos perigos oriundos da 

relação assimétrica existente entre as entidades de apoio ao desenvolvi-

mento e os atores locais: “As relações tendem a ser assimétricas, des-

contínuas e distorcidas. As agências de desenvolvimento operam como 

burocracias de tamanho e complexidade diferentes que exercem poder e 

dominação sobre os atores locais” (Lopes, 2005, p. 89).

Isso demonstra a importância das interações institucionais entre as 

entidades que compõem a governança (agentes de desenvolvimento e 

pessoas da comunidade local que implantam projetos de desenvolvimento) 

e o cuidado que se deve ter nas dinâmicas de cooperação técnica entre os 

atores.

No processo de desenvolvimento de uma localidade, geralmente há a 

interferência de agentes exógenos, ponto de partida, muitas vezes, para o 

fortalecimento da governança, provocando mudanças nas estruturas que 

levam a reconfigurações do poder local, tese que se alinha ao propugnado 
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por Almond e Powell (1972, p. 123), de que a iniciativa da mudança polí-

tica pode vir de três fontes: do próprio sistema político (de suas elites), de 

grupos sociais no ambiente doméstico e de grupos externos ao ambiente 

político onde ocorre a mudança.

A propósito da mutabilidade dos sistemas políticos, Dahl (1988, p. 67) 

afirma que esta é uma característica de todos os sistemas políticos, pois 

todos são passíveis de mudanças.

Especulando sobre as condições que deve reunir um país para que 

sua economia se desenvolva de forma rápida e estável, Furtado (2000a, 

p. 140) retoma a ideia de Rostow,96 segundo a qual o desenvolvimento 

se concretiza pela superação de uma série de fases, como numa carreira 

de obstáculos, que necessita de uma “decolagem” (take-off) dada por um 

impulso brusco, geralmente exógeno ao sistema econômico, impulso este 

que faz com que o papel do fator exógeno seja bem mais como o de um 

agente catalisador que intervém no momento oportuno.

Dessa forma, em que pese a relevância dos atores locais (endógenos) 

no desenvolvimento, os agentes externos (exógenos) podem ter importante 

papel como catalisadores do processo, gerando inovações, introduzindo no-

vas competências, alavancando recursos e assumindo responsabilidades, 

desde que as vocações, as idiossincrasias, o protagonismo e o empodera-

mento dos atores locais, elementos imprescindíveis ao desenvolvimento do 

capital político, conforme veremos mais adiante, sejam respeitados.

2.1.3 A importância da contestação

Os conflitos são importantes para a democracia, o que é reconhecido 

por vários autores, dentre os quais citamos Tocqueville, que defendeu a 

ideia de que a democracia envolve um equilíbrio entre as forças de conflito 

e consenso.

A seguir, citamos exemplos de outros autores que valorizam o papel 

do conflito para a consolidação da democracia e do desenvolvimento de 

uma localidade:

96  Cf.  Cf. The processo f economic growth, Oxford, 1953 apud Furtado (2000a, p. 140).



138

a) Dahl (2001, p. 167) chamou a atenção para o fato de que, em um 

processo democrático pacífico, “a solução de conflitos políticos, em geral, 

requer negociação, soluções conciliatórias”. Conflito e consenso são, desta 

forma, aspectos importantes e complementares dos sistemas políticos: “As 

pessoas que vivem em comunidade nunca estão de acordo sobre tudo; 

contudo, se continuam a viver em comum, não podem ter objetivos inteira-

mente discordantes” (Dahl, 1988, p. 61).

As pessoas têm uma crença sobre as perspectivas de cooperação 

e conflitos entre atores relevantes da vida política (sejam eles indivíduos, 

organizações ou outros), sendo possível distinguir três maneiras diferentes 

de se observar a cooperação e o conflito entre atores políticos, segundo 

Dahl (2005, p. 149-151):

a.1) jogo de soma zero, no qual a relação entre atores é vista como 

um jogo estritamente competitivo: o que você ganha, eu perco, e o que eu 

perco, você ganha. Como temos tudo a perder e nada a ganhar na coope-

ração, acreditamos que a melhor estratégia para um ator é a competição 

estrita, ou seja, nunca cooperar ou fazer acordos, mas tentar ganhar com-

pletamente, sempre;

a.2) cooperação total, em que as relações entre os atores podem ser 

vistas como estritamente cooperativas, cuja regra central é: não só não há 

qualquer conflito entre nós, mas também nossos interesses são idênticos e 

tão entrelaçados que nos propomos a ganhar ou a perder juntos. Daí que a 

melhor estratégia é cooperar totalmente e evitar qualquer conflito;

a.3) um terceiro ponto de vista considera as relações como coope-

rativo-competitivas. Conflito, competição e cooperação são considerados 

aspectos normais das relações sociais que contribuem para uma sociedade 

vigorosa e saudável. Desse ponto de vista, grandes benefícios podem ser 

auferidos mediante cooperação, mas como ninguém pode concordar sem-

pre com todos ou com todas as coisas, alguns conflitos são inevitáveis. O 

conflito não é necessariamente ruim; ele faz parte de um processo maior 

em que os atores em conflito acabam todos melhor do que estavam. A 
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estratégia importante num conflito97 é buscar soluções mutuamente bené-

ficas98.

Em síntese, a contestação pública, ao lado do direito de participa-

ção, configura-se como dimensão imprescindível à democracia, na obra de 

Dahl.

b) Sen (2000) defende a participação e a dissensão política “como 

partes constitutivas do próprio desenvolvimento”. 

c) Pye (1967, p. 23) ressalta a importância dos conflitos e tensões pa-

ra um sistema, alegando que o estado de saúde ótimo de um sistema não é 

a ausência total de tensão, mas, antes, uma tensão ‘suficiente’: “Como uma 

ausência de tensão provavelmente resultaria na estagnação, falta de alerta 

e falta de transformação adaptativa, certo volume de tensão continuada 

provavelmente é necessário para a sobrevivência na sociedade.”

2.1.3.1 Síntese desta seção: poder como transformação 

Em resumo, podemos entender o poder como capacidade de realiza-

ção, de transformação de metas e objetivos em realidade, como a capaci-

dade humana de transformar a realidade, passando de uma dada situação, 

que requer melhorias e transformações, para uma realidade construída a 

partir da materialização do querer coletivo de um grupo de pessoas.

Em outras palavras, “[...] o poder político ou social deve ser definido 

como a capacidade para agir dos agentes sociais” (Ruttan, 1989, p. 22), a 

capacidade de alterar a probabilidade dos resultados a obter, ou como a 

participação nas decisões acerca de sanções graves, ou seja, das princi-

pais recompensas ou privações. Em qualquer dos casos, poder

97  Kant ( Kant (apud Bobbio, 2000) afirma que os conflitos sociais são a grande energia criadora que impul-
siona a mudança e a evolução das sociedades humanas: o homem é um ser �socialmente insociável” e 
o meio empregado pela natureza para promover o desenvolvimento das disposições humanas é o seu 
antagonismo em sociedade.
98  Longe de ser uma traição ao princípio, o acordo que visa soluções mutuamente benéficas aos ato-
res envolvidos no processo é uma coisa essencialmente boa: �A crença nas virtudes e nas possibilidades 
de relações cooperativo-competitivas é fundamental para o pensamento liberal inglês. Ela estava no 
cerne tanto da noção revolucionária dos resultados benéficos da competição, de Adam Smith, como na 
clássica defesa dos benefícios advindos da liberdade de expressar opiniões conflitantes, de J. S. Mill” 
(Dahl, 2005, p. 149-151).
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é a capacidade de fazer que aconteçam coisas que de outro modo 
não aconteceriam. Neste sentido, é parecido com causalidade, is-
to é, com a produção de uma mudança na distribuição das proba-
bilidades dos acontecimentos, no mundo. E já que o mundo está 
em mudança, o poder lida com a alteração dela – ou mudança de 
segunda ordem. Assim, o poder envolve a nossa capacidade para 
alterar as mudanças que já estão em marcha e que assim prosse-
guiriam sem a nossa intervenção. (Deutsch, 1983, p. 45)

Estando o poder vinculado à questão da transformação, da mudança, 

a política pode ser compreendida a partir de sua vinculação à questão da 

transformação:

A política pode modificar as coisas. Determina grande parte da 
alocação de recursos e de oportunidades, mais de um terço, ou 
o equivalente à metade da riqueza de muitas nações, e a partici-
pação correspondente em outros valores. Cada valor importante 
pode ser posto em causa pela política: poder, respeito, retidão, 
riqueza, saúde, educação, capacidade e afeição. E a política po-
de ter uma grande influência sobre o modo como gozamos de 
nossos valores – se em segurança, liberdade, ou não. (Deutsch, 
1983, p. 60)

Na seção seguinte, analisaremos a conversão entre capital social, po-

lítico e econômico, e como isso contribui para os processos de transforma-

ção e mudança no cenário político.

2.2 O capital político

2.2.1 Do capital social ao capital político

Antes de tratar do conceito de capital social convém destacar que 

vários teóricos (dentre os quais destacamos Tocqueville) enfatizaram lon-

gamente a importância da sociedade civil e das associações voluntárias 

como vitais para a consolidação da democracia, preparando o terreno para 

o conceito de capital social desenvolvido posteriormente.

As primeiras referências ao termo “capital social”, no sentido geral em 

que é atualmente utilizado, para designar a fonte dos benefícios individuais 

ou coletivos derivados da participação em redes sociais, remontam a um 

artigo publicado em 1916, de autoria de Lyda Judson Hanifan, intitulado The 
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Rural School Community Center, no qual a autora se refere a ativos intangí-

veis que contam para a maioria das pessoas na vivência diária: confiança, 

companheirismo, simpatia e relacionamento social entre os indivíduos e 

famílias que compõem uma unidade social.

Três autores são considerados referências obrigatórias na divulgação 

e popularização do conceito de capital social:99

a) Pierre Bourdieu (2003), que define o capital social como o conjunto 

de recursos atuais ou potenciais ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas ou, em outros termos, à vincu-

lação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente são dotados 

de propriedades comuns, mas também são unidos por ligações permanen-

tes e úteis. O volume do capital social que um agente individual possui de-

pende, então, da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente 

mobilizar e do volume de capital – econômico, cultural ou simbólico – que é 

posse exclusiva de cada um daqueles a quem está ligado;

b) James Coleman (1990), para quem o capital social é entendido 

como o conjunto das relações sociais em que um indivíduo se encontra 

inserido e que o ajudam a atingir objetivos que, sem tais relações, seriam 

inalcançáveis ou somente alcançáveis a um custo mais elevado: o capital 

social localiza-se não nos indivíduos, mas nas relações entre eles, e a exis-

tência de capital social aumenta os recursos à disposição dos indivíduos 

que se encontram imersos em tais relações;

c) Robert Putnam, para quem o capital social é o envolvimento indivi-

dual em atividades coletivas, construção de redes de confiança recíproca, 

construção de virtudes cívicas que possibilitam o fortalecimento da demo-

cracia.

Em que pesem as diferenças de abordagens e concepções entre os 

três autores supracitados100, em linhas gerais eles fazem referência ao 

99  Na área de sociologia, destaco, principalmente, Bourdieu eBourdieu e Coleman. Na área de Ciências Políticas, 
Putnam se destaca, principalmente, com sua obra Comunidade e democracia.
100  Aquino (2000) enuncia algumas diferenças importantes entre os três autores citados, iniciando 
por Bourdieu, que foca o conceito de capital social nos benefícios revertidos para os indivíduos de-
correntes da participação nos grupos e sobre a construção deliberada de sociabilidade. Em síntese, 
capital social é considerado um ativo individual que determina as diferenças de vantagens extraídas 
do capital econômico que um indivíduo possui, adquirido por meio das redes de conhecimentos e de 
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conceito de capital social como um valor da comunidade, gerador de bens 

públicos, relacionado a normas e valores de reciprocidade, relações de 

confiança presentes nas redes sociais desenvolvidas pelos indivíduos em 

sua vida cotidiana.

De forma geral, o capital social diz respeito a características da organi-

zação social, relacionadas a conexões voluntárias, baseadas em confiança, 

reciprocidade, cooperação, solidariedade, normas e cadeias de relações 

sociais, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, facilitan-

do as ações coordenadas101.

O conceito de capital social ganhou popularidade entre os sociólogos 

e os cientistas políticos desde que foi introduzido por Pierre Bourdieu e 

James Coleman, em 1980. Porém, foi Robert Putnam, com sua pesquisa 

sobre a Itália, o principal divulgador deste conceito, responsável por “stimu-

lated a flurry of research and writing, including efforts to apply the notion 

of social capital in disciplines as disparate as criminology, epidemiology, 

and economics, not to mention sociology and political science” (Edwards e 

Folew, 2001, p. 1).

influências. O conceito de capital social elaborado por Bourdieu é centrado no indivíduo, tendo o soci-
ólogo francês direcionado suas pesquisas para a compreensão do sucesso e do fracasso de indivíduos. 
Já para Coleman, o capital social não pertence exclusivamente às elites, sendo um bem público que 
pode trazer importantes ganhos para as comunidades pobres. Em sua visão (otimista) do capital social, 
este seria responsável pela criação de um conjunto de normas e sanções que trabalharão para que os 
indivíduos cooperem em benefício mútuo, percebendo o capital social como um bem público. O soció-
logo norte-americano procurou uma resposta para a velha questão da produção de bens coletivos: por 
que comunidades com recursos econômicos e humanos semelhantes têm capacidades diferentes de 
resolver seus próprios problemas pela ação coletiva? A resposta, implícita na teoria de Coleman, seria 
que as comunidades com nível mais elevado de capital social são compostas de indivíduos que confiam 
mais uns nos outros, facilitando a ação coletiva e permitindo um melhor aproveitamento dos recursos 
econômicos e humanos à sua disposição. Ao contrário de Bourdieu e Coleman, cujas ideias tiveram uma 
abrangência basicamente acadêmica, Putnam, cientista político da Universidade de Harvard, difundiu o 
conceito de capital social e sua importância social e econômica para além do meio intelectual, atingindo 
o grande público não especializado por meio da utilização da mídia de massa. Putnam (2005, p. 175) 
afirma que o capital social é um tipo de capital produtivo que �facilita a cooperação espontânea”, mas, 
ao contrário dos demais tipos de capital, possui como uma de suas características o fato de que seu 
uso continuado o faz multiplicar-se e o seu desuso o conduz impreterivelmente ao desaparecimento. O 
capital social é crucial para instituições democráticas e para o desenvolvimento econômico e um forte 
capital social implica em maior desenvolvimento econômico.
101  Putnam (2005, p. 180) lembra que a confiança necessária para fomentar a cooperação não é uma 
confiança cega: ela implica uma previsão do comportamento de um ator independente. Você não con-
fia que uma pessoa (ou uma entidade) fará alguma coisa simplesmente porque ela disse que irá fazer. 
Você só confia porque, conhecendo a disposição dela, as alternativas de que dispõe e suas consequên-
cias, a capacidade dela e tudo o mais, você espera que ela preferirá agir assim.
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A partir da pesquisa e da obra de Putnam, pela primeira vez aparecia 

um nexo entre desenvolvimento e organização da sociedade civil.

Assim como outras formas de capital102, o capital social é produtivo, 

possibilitando a realização de certos objetivos que seriam inalcançáveis 

caso ele não existisse:

Por exemplo, um grupo cujos membros demonstrem confiabilidade 
e que depositem ampla confiança uns nos outros é capaz de reali-
zar muito mais do que outro grupo que careça de confiabilidade e 
confiança [...] Numa comunidade rural [...], onde um agricultor aju-
da o outro a enfardar o seu feno e onde os implementos agrícolas 
são reciprocamente emprestados, o capital social permite a cada 
agricultor realizar o seu trabalho com menos capital físico, sob a 
forma de utensílios e equipamentos. (Coleman, 1990, p. 302)

2.2.1.1 A importância da confiança para a formação do capital social

Muitas formas de capital social existentes, como a confiança, por 

exemplo, foram denominadas por Hirschman (1988) de “recursos morais”, 

cuja oferta aumenta com o uso, em vez de diminuir, e se esgotam se não 

forem utilizados: quanto mais duas pessoas confiam uma na outra, maior 

a sua confiança mútua. Por outro lado, uma profunda desconfiança dificil-

mente é eliminada, vez que ela impede as pessoas de terem a experiência 

social adequada, ou, o que é pior, valoriza a própria desconfiança: uma 

vez instalada a desconfiança, logo se torna impossível saber se era de fato 

justificada, pois ela tem a capacidade de se satisfazer.

A confiança social é um componente básico do capital social103, 

fundamental para a sustentação do dinamismo econômico, pois ajuda a 

102  Além do capital social, existem outros tipos de capitais, como mencionados por Boisier (Conversa-
ciones sociales y desarrollo regional. Editorial de la Universidade de Talca, 2000 apud Caporali e Volker, 
2004, p. 146-147): capitais intangíveis, capital cultural, capital cognitivo e capital simbólico. Principais 
formas de capitais intangíveis: capital institucional (as instituições ou organizações públicas e privadas 
existentes na região: o seu número, o clima de relações interinstitucionais, tais como cooperação, con-
flito e neutralidade, o seu grau de modernidade); capital humano (estoque de conhecimento e habi-
lidades que possuem os indivíduos que residem na região e sua capacidade para exercitá-los); capital 
cívico (práticas de políticas democráticas, de confiança nas instituições, de preocupação pessoal com os 
assuntos públicos, de associatividade entre as esferas públicas e privadas); capital sinérgico (capacidade 
real ou latente de toda a comunidade para articular, de maneira democrática, as diversas formas de 
capitais intangíveis disponíveis).
103  A incerteza é o inverso da confi ança: �A incerteza é qualquer falta de conhecimento seguro sobre  A incerteza é o inverso da confiança: �A incerteza é qualquer falta de conhecimento seguro sobre A incerteza é qualquer falta de conhecimento seguro sobre  incerteza é qualquer falta de conhecimento seguro sobre 
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promover a cooperação: quanto mais elevado o nível de confiança numa 

comunidade, maior a probabilidade de haver cooperação. De sua parte, a 

cooperação também possui a capacidade de gerar confiança em um círculo 

virtuoso104.

Nas comunidades em que as pessoas acreditam que a confiança será 

retribuída sem que dela venham a abusar, existe maior probabilidade de 

haver cooperação social:

Por outro lado, o intercâmbio contínuo ao longo do tempo costu-
ma incentivar o estabelecimento de uma regra de reciprocidade 
generalizada. Além disso, certos sistemas de intercâmbio social 
por si mesmos facilitam a solução dos dilemas da ação coletiva. 
Mark Granovetter assinalou que a confiança é incentivada e a 
má conduta desestimulada, quando os acordos estão ‘inseridos’ 
numa estrutura mais ampla de relações pessoais e intercâmbios 
sociais. A interação pessoal é um meio econômico e seguro de 
obter informações acerca da confiabilidade dos demais atores. 
Como nos lembra o teorema popular da teoria dos jogos, as re-
lações sociais existentes fomentam a confiança. Além disso, as 
relações continuadas ‘frequentemente se revestem de um signi-
ficado social que encerra fortes expectativas de confiabilidade e 
abstenção de oportunismo [...]’. Pela ótica da inserção, a combi-
nação de ordem e desordem, de cooperação e oportunismo numa 
sociedade irá depender dos intercâmbios sociais preexistentes. 
(Putnam, 2005)

Uma dimensão das relações sociais muitas vezes desconsideradas 

são as redes sociais informais estabelecidas entre os atores sociais e as 

normas construídas como resultado dessas relações, assim como a impor-

tância de elementos subjetivos como confiança na compreensão da ação 

social: “As relações de confiança estabelecidas informalmente pelos indiví-

duos em suas redes sociais – e seu incremento na sociedade mais ampla 

– podem resultar em benefícios coletivos” (Lima, 2001, p. 46).

As normas e as cadeias de relações sociais multiplicam-se com o uso 

e mínguam com o desuso, o que levou Putnam (2005, p. 177) a dizer que 

o curso de acontecimentos passados, futuros ou hipotéticos” (Downs, 1999, p. 97).
104  Os estoques de capital social acumulados por longos períodos de tempo são um ingrediente cru-
cial na criação de um �círculo virtuoso”, no qual o engajamento cívico prepararia o �bom governo” e 
este, por sua vez, favoreceria o engajamento cívico (cf. Lima, 2001, p. 46).
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o capital social facilita a cooperação espontânea e que criá-lo não é fácil, 

embora seja fundamental para fazer a democracia funcionar.

Assim, a criação e a dilapidação do capital social se caracterizam por 

círculos virtuosos e círculos viciosos.

Uma característica específica do capital social é o fato de ele normal-

mente se constituir em um bem público, ao contrário do capital convencio-

nal, que normalmente é um bem privado: “Por ser um atributo da estrutura 

social em que se insere o indivíduo, o capital social não é propriedade par-

ticular de nenhuma das pessoas que dele se beneficiam” (Coleman, 1990, 

p. 38).

Assim como todos os bens públicos, o capital social costuma ser insu-

ficientemente valorizado e suprido pelos agentes privados e, à diferença de 

outras formas de capital, geralmente tem que ser gerado como subproduto 

de outras atividades sociais.

Quanto mais as pessoas solicitam ajuda mútua, maior a quantidade 

de capital social gerada: “As relações sociais se extinguem se não forem 

mantidas; as expectativas e as obrigações se esvanecem com o tempo; 

e as normas dependem da comunicação sistemática” (Coleman, 1990, p. 

321). Por isso, “o capital social não se produz automaticamente nem espon-

taneamente” (Ostrom, 1992, p. 26).

Segundo Sachs (2002), capital social diz respeito aos níveis de or-

ganização social, confiança, cooperação e empoderamento de uma dada 

sociedade, à boa governança – a capacidade gerencial do governo e os 

níveis de participação e controle social. O capital social pode ser entendi-

do como resultado da relação entre os graus de associativismo, confiança 

e cooperação atingidos por uma sociedade democrática organizada: altos 

níveis de desenvolvimento correspondem, assim, a um alto estoque de ca-

pital social. Baixos níveis de desenvolvimento significam baixo estoque de 

capital social105.

105  Para Putnam (2005), a existência de altos níveis de capital social é fundamental para a criação de  Para Putnam (2005), a existência de altos níveis de capital social é fundamental para a criação de 
uma sociedade civil forte, uma cultura cívica e cidadã, além de ser fator indispensável à prosperidade 
econômica e à boa governança.
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Em suma, podemos entender o capital social como um conceito po-

lítico, ligado ao poder de empreender, um poder criativo, que emana das 

relações sociais. Trata-se de um recurso potencial, pois sua existência na 

sociedade não significa, necessariamente, sua utilização, ou o êxito de po-

líticas públicas nele baseadas: elas podem funcionar num lugar e não fun-

cionar em outro, dependendo da forma de como esse capital é mobilizado 

ou construído.

Analisando o caso italiano, Putnam (2005) demonstrou, a partir do 

estudo das diferenças políticas e econômicas entre norte e sul, a relevância 

do engajamento cívico106 na criação de uma comunidade cívica107, carac-

terizada por elevados estoques de capital social, como confiança, coope-

ração, reciprocidade, civismo, bem-estar coletivo, normas e sistemas de 

participação.

O capital social é, enfim, uma forma de resolver os dilemas da ação 

coletiva, presentes em todas as sociedades, auxiliando-as a cooperar em 

benefício mútuo, seja na política, na economia ou em outras instâncias.

As regras de reciprocidade generalizada e os sistemas de participa-

ção cívica estimulam a cooperação e a confiança social porque reduzem 

os incentivos a transgredir, diminuem a incerteza e fornecem modelos para 

106  Engajamento cívico considerado como a participação cívica dos cidadãos nas várias instâncias 
organizacionais da sociedade, promovendo cooperação e compondo o estoque de capital social de uma 
comunidade (cf. Putnam, 2005, p. 185).
107  O conceito de comunidade cívica é associado, em Putnam (2005, p. 124), ao de virtude cívica 
(que envolve elementos como honestidade, confiança e observância da lei): �Na comunidade cívica, os 
cidadãos procedem corretamente uns com os outros e esperam que seu governo siga padrões elevados 
e obedecem de bom grado às regras que impuseram a si mesmos. Numa tal comunidade, diz Benjamin 
Barber (Strong democracy: participatory politics for a new age, p. 179), ‘os cidadãos não fazem nem po-
dem fazer o que bem entendem, pois sabem que sua liberdade é uma consequência de sua disposição 
para deliberar e agir de comum acordo’. Numa comunidade menos cívica, ao contrário, há maior inse-
gurança, os cidadãos são mais desconfiados, e as leis, concebidas pelos maiorais, são feitas para serem 
desobedecidas. Essa descrição de comunidade cívica é talvez grandiloquente, mas também irrealista e 
até mesmo piegas, como se fora o eco de algum compêndio cívico escolar há muito esquecido. Embora 
não seja fácil obter indicadores ‘objetivos’ da honestidade política, em nossas sondagens nacionais 
pedimos aos líderes comunitários que dissessem se a política em suas respectivas regiões era mais 
honesta ou mais corrupta do que o normal. Os líderes das regiões menos cívicas mostraram-se muito 
mais inclinados a definir como corrupta a sua política regional do que os líderes das regiões mais cívicas. 
O mesmo contraste pôde ser observado nas pesquisas de opinião pública que realizamos em toda a 
península em 1987 e 1988 �...�. Nas regiões cívicas, os cidadãos demonstraram maior confiança social e 
maior fé na disposição de seus concidadãos para obedecer à lei do que nas regiões menos cívicas. Por 
outro lado, os cidadãos das regiões menos cívicas foram os que mais insistiram em que as autoridades 
deveriam impor maior respeito à lei e à ordem em suas comunidades” (Putnam, 2005, p. 124).
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a cooperação futura: “A própria confiança é uma propriedade do sistema 

social, tanto quanto um atributo social. Os indivíduos podem ser confiantes 

(e não simplesmente crédulos) por causa das normas e dos sistemas em 

que se inserem seus atos” (Putnam, 2005, p. 187).

Na seção seguinte, analisaremos como o capital social e alguns de 

seus componentes (como confiança e prestígio) são convertidos em capital 

político.

2.2.2 O conceito de capital político108

O capital político, ao contrário do capital social, é um conceito pouco 

explorado pelos pesquisadores, sendo, até mesmo, mal definido e pouco 

compreendido, não obstante sua importância na compreensão das trocas 

e relações na arena política, conforme defende Casey (2008, p. 1), para 

quem o capital político pode ser associado com uma ampla variedade de 

tipos de interpretações anteriores sobre outros tipos de capitais.

O termo “capital político” foi cunhado por Pierre Bourdieu como uma 

forma de capital simbólico109, uma variação do capital social, e consiste em 

ser reconhecido socialmente pelos demais como capaz de exercer poderes 

em nome destes.

O capital político representa, portanto, um crédito firmado na crença 

e no reconhecimento ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de 

crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa – ou a um objeto 

– os próprios poderes que eles lhes reconhecem, sendo, portanto, uma es-

pécie de capital reputacional, conforme entende  Bourdieu (2003, p. 188).

Sendo possivelmente a forma mais imperativa de capital devido à sua 

natureza coletiva e sua associação com o poder (cf. Casey, 2008, p. 6), o 

capital político indica o reconhecimento social que permite que alguns indi-

víduos, mais do que outros, sejam aceitos como atores políticos e, portanto, 

capazes de agir politicamente110 (cf. Miguel, 2003a, p. 3).

108  Para a elaboração desta seção nos baseamos no trabalho de Miguel (2003a), que versa sobre o  Para a elaboração desta seção nos baseamos no trabalho de Miguel (2003a), que versa sobre o 
tema do capital político.
109  O capital simbólico é uma espécie de  O capital simbólico é uma espécie de crédito social, no sentido preciso do termo, isto é, algo que 
depende fundamentalmente da crença socialmente difundida na sua validade.
110  Poder-se-ia fazer uma analogia entre capital políti co e carreira políti ca, pois em ambos os casos é  Poder-se-ia fazer uma analogia entre capital político e carreira política, pois em ambos os casos é 
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Trata-se, portanto, da legitimidade que um indivíduo adquire para agir 

na política e, como tal, baseia-se em porções de capital cultural (treina-

mento cognitivo para a ação política), capital social (redes de relações es-

tabelecidas) e capital econômico (dispor de recursos necessários à prática 

política).

O homem político retira sua força política da confiança depositada ne-

le ou, em outros termos, seu capital político, extremamente vulnerável, vez 

que é constituído por um valor fiduciário que depende da representação, 

da opinião, da crença, tornando-o especialmente vulnerável às suspeitas, 

às calúnias, ao escândalo, em resumo, a tudo o que ameaça a crença, a 

confiança: “[...] este capital supremamente lábil só pode ser conservado 

mediante o trabalho constante, que é necessário não só para acumular o 

crédito como também para evitar o descrédito” (Bourdieu, 2003, p. 188).

Como toda forma de capital, o capital político está desigualmente dis-

tribuído na sociedade: na base da pirâmide estão os eleitores, que podem 

apenas optar por uma entre as alternativas propostas, geralmente com 

pouca voz ativa na vida política; no topo situam-se os líderes, autores das 

alternativas em jogo, reconhecidos como representantes dos diversos seg-

mentos sociais. Uma importante categoria intermediária é formada pelos 

“analistas políticos”, que interpretam o jogo político para os leigos.

O controle sobre os recursos políticos é distribuído desigualmente, por 

quatro razões, segundo Dahl (1988, p. 59): 1) especialização de funções; 

2) diferenças herdadas, com relação ao acesso aos recursos (as pessoas 

começam sua vida com diferentes acessos aos recursos e, em geral, aque-

les que têm um ponto de partida melhor tendem a aumentar sua vantagem 

inicial); 3) diferenças de herança biológica e social, juntamente com diferen-

ças de experiências, que levam à variação dos objetivos e incentivos dos 

diferentes indivíduos na sociedade; 4) diferenças de incentivos e objetivos, 

normalmente encorajadas nas sociedades a fim de equipar os indivíduos 

para trabalhar em diferentes funções.

Na alocação de renda, riqueza, status, saber, ocupação, posição na 

organização, popularidade e diversos outros valores, cada sociedade aloca 

necessária uma aceitação para se galgar níveis mais elevados. No caso da carreira política, a ocupação 
de cargos mais elevados na hierarquia representa uma ampliação do capital.
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também recursos políticos com os quais um ator pode influenciar o compor-

tamento de outros atores, pelo menos em algumas circunstâncias:

Os atores que influenciam ou controlam o Estado podem usar os 
diversos poderes do Estado para reordenar a distribuição inicial 
de recursos políticos resultantes dos processos das instituições 
socioeconômicas: por meio do imposto de renda, por exemplo, ou 
impondo limites à contribuição para campanhas políticas; ou po-
dem efetivamente criar e alocar novos recursos políticos, como o 
sufrágio. As desigualdades extremas na distribuição de recursos-
chaves como renda, riqueza, status, saber e façanhas militares 
equivalem a desigualdades extremas em recursos políticos. Evi-
dentemente, um país com desigualdades extremas em recursos 
políticos comporta uma probabilidade muito alta de ostentar desi-
gualdades extremas no exercício do poder. (Dahl, 2005, p. 91)

A concentração do capital político nas mãos de um pequeno grupo se 

torna mais provável de ocorrer, segundo Bourdieu (2003), principalmente 

no contexto de pessoas desapossadas de instrumentos materiais e cultu-

rais necessários à participação ativa na política, principalmente tempo livre 

e capital cultural, levando à concentração do capital político nas mãos de 

parcelas reduzidas da população.

Alguns membros do sistema político procuram ganhar influência sobre 

as políticas, as regras e as decisões governamentais – isto é, influência 

política. As pessoas usam a influência política que têm não necessaria-

mente por si mesmas, mas porque o controle sobre o governo as ajuda a 

alcançar alguns dos seus objetivos: “O controle do governo é um modo tão 

conhecido de fazer prevalecer os objetivos e os valores do indivíduo que 

é difícil imaginar um sistema político em que as pessoas não procurassem 

aumentar seu poder” (Dahl, 1988, p. 59).

Algumas pessoas se empenham mais ativamente do que outras na 

busca da influência sobre o governo em função de três fatores, basica-

mente, segundo Dahl (1988, p. 109): busca do poder para alcançar o bem 

comum; busca de poder em benefício próprio e, por último, há também 

pessoas que procuram o poder levados por motivos inconscientes111.

111  No que se refere à busca inconsciente pelo poder, Dahl (1988, p. 109) cita Harold Lasswell, porta-
voz de uma das mais reputadas explicações contemporâneas, que pode ser resumida como segue: as 
pessoas que buscam o poder querem compensar privações psicológicas da infância. Privações típicas 
que provocam este efeito são a carência de afeição e de respeito, que prejudica a personalidade infan-



150

A influência política é distribuída desigualmente entre os integrantes 

de um sistema político:

O fato de que algumas pessoas têm mais recursos do que outras 
para influenciar o Governo facilita seu objetivo de conseguir tal 
influência. Por outro lado, as pessoas que têm maior influência 
sobre o Governo podem usar essa influência para obter mais re-
cursos políticos. (Dahl, 1988, p. 60)

Dada a importância da influência para a compreensão do capital políti-

co, este termo é definido por Schugurensky (2003, p. 4) como a “capacida-

de de influenciar decisões políticas”, proposta que parte do pressuposto de 

que a capacidade de influenciar tais decisões não é privilégio de políticos 

profissionais. Destarte, uma vez que todos os cidadãos possuem esse po-

tencial, variando apenas em grau, o capital político é compreendido como 

a capacidade de influenciar decisões políticas, revelando-se como um con-

ceito de utilidade e importância na aplicação da análise do capital ao campo 

político.

Ao acumular popularidade, seguidores e votos, os líderes podem com-

pensar alguns dos efeitos potenciais das diferenças de riqueza e status, 

e usar os poderes reguladores do Estado para reduzir essas diferenças 

ou suas consequências na vida política, segundo Dahl (2005, p. 95): “Em 

linguagem livre, pode-se dizer então que, à proporção que um país se apro-

xima de níveis elevados de industrialização, diminuem as desigualdades 

extremas em recursos políticos importantes; apesar de este processo não 

gerar igualdade, ele gera uma maior paridade na distribuição dos recursos 

políticos”112.

til, fazendo com que o indivíduo não se valorize suficientemente. Mais tarde, a busca pelo poder vai 
representar uma compensação para esta falha. O modo como Lasswell caracteriza o homem que busca 
o poder merece, porém, certas qualificações, algumas das quais o próprio Lasswell registrou: a pessoa 
que busca o poder nem sempre o procura no governo; pode procurá-lo em outras instituições, tais 
como a Igreja, a Universidade, ou então no mundo dos negócios.
112  As sociedades industriais se caracterizam por mudar seu padrão de desigualdades de uma outra 
maneira ainda: apesar de não impedirem inteiramente a acumulação de valores – particularmente de 
riqueza, renda e status –, em comparação com uma sociedade camponesa tradicional, elas reduzem 
drasticamente a acumulação de recursos políticos e criam, em seu lugar, um sistema de desigualdades 
dispersas por cujo intermédio os atores excluídos de um tipo de recurso político têm uma grande opor-
tunidade de acesso a algum outro recurso político parcialmente compensador. (Dahl, 2005, p. 95)
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Destacamos aqui dois tipos de capitais políticos básicos, conforme a 

classificação feita por Bourdieu (2003)113:

a) capital político adquirido pelo indivíduo (ou capital político pessoal): 

fruto de notoriedade e popularidade, fundamentadas por uma pessoa ser 

conhecida e possuir uma boa reputação. Este tipo de capital é produto de 

uma acumulação lenta e contínua e desaparece com o desaparecimento 

físico do seu titular;

b) capital político adquirido por delegação da autoridade política: re-

sulta da transferência limitada e provisória de um capital detido e contro-

lado por alguma entidade ou instituição (por exemplo, um partido político 

ou um sindicato), que acumulou capital simbólico de reconhecimento e de 

fidelidade, e que transfere este capital coletivo para alguém (um padre, 

um professor ou qualquer agente, por exemplo), como contrapartida de um 

investimento de tempo, de trabalho, de dedicação, de devoção à instituição, 

filtrando os dignos de receber a investidura.

Por meio desse processo, o capital é parcialmente transformado de 

coletivo para pessoal. O capital político é institucionalizado em cargos e 

posições e aqueles que o recebem são seus delegados.

Esse tipo de capital “é produto da reconversão de um capital de no-

toriedade acumulado em outros domínios e, em particular, em profissões 

que, como as profissões liberais, permitem tempo livre e supõem um certo 

capital cultural” (Bourdieu, 2004, p. 191).

Exemplo de capital delegado é o possuído por um sacerdote, profes-

sor, ou um funcionário de uma empresa, produto da transferência limitada 

e provisória (apesar de renovável, por vezes vitaliciamente) de um capital 

detido e controlado pela instituição.

Trata-se de um capital relacionado ao prestígio do qual se beneficiam 

os ocupantes de cargos institucionais, geralmente relacionados a posições 

113  O terceiro ti po de capital políti co, denominado por Bourdieu (2004, p. 191) de �capital heroico”,  O terceiro tipo de capital político, denominado por Bourdieu (2004, p. 191) de �capital heroico”, oico”, ico”, 
não nos interessa aqui. Para efeito de registro, mencionaremos a definição que o pesquisador francês 
dá a este tipo de capital, considerado por ele como um subtipo do capital convertido. Ou seja, se esse 
último �é uma espécie de capital pessoal de notável, produto de uma acumulação lenta e contínua, a 
qual leva em geral toda uma vida, o capital pessoal, a que se pode chamar heroico e profético e no qual 
pensa Max Weber quando fala de ‘carisma’, é produto de uma ação inaugural, realizada em situação 
de crise”.
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de relevo. O capital delegado da autoridade política é produto de um capital 

detido e controlado pela instituição, que acumula o capital simbólico de 

reconhecimento e de fidelidade por meio da ação de seus quadros.

O capital delegado é originário do próprio campo político ou estatal, 

isto é, a notoriedade advinda de mandatos eletivos anteriores, da ocupação 

de cargos públicos no Poder Executivo e da militância partidária114, confor-

me entende Miguel (2003a).

O capital convertido é a popularidade conseguida em outros campos 

e deslocada para a política e também a transferência do capital econômico, 

por meio de campanhas eleitorais dispendiosas115. Para “delegar” o capi-

tal político é preciso materializá-lo em instituições permanentes, como as 

“máquinas” políticas, postos, cargos, o que garante certa independência da 

sanção eleitoral.

Os indivíduos que detêm cargos eletivos devem, acima de tudo, “te-

mer o julgamento retrospectivo dos grupos organizados” (Arato, 2002, p. 

96), pois os tais grupos afetam a orientação política por sua capacidade 

para retirar ou contribuir com apoio eleitoral para as diferentes burocracias 

que concorrem pelo poder.

No que se refere à possibilidade de conversão de outros tipos de re-

cursos em capital político, Abranches (1985, p. 46) alerta que a correlação 

política de forças entre as classes é tal que os setores populares têm sido, 

aparentemente, capazes de acumular recursos de poder e realizá-los na 

prática política, conquistando espaço próprio na estrutura política e forçan-

do as classes dominantes a admitirem a negociação em torno de um amplo 

espectro de demandas: “O resultado é que, dependendo [...] da dinâmica 

114  Para o político do tipo �capital delegado”, a carreira política faz-se paulatinamente, começando 
com o cargo eletivo mais baixo (vereador), ou após longas estadas em cargos públicos ou partidários, 
que lhe permitem algum tipo de notoriedade e prestígio junto à população.
115  O político do tipo �capital convertido”, por outro lado, possui grande capital não-político e busca 
convertê-lo de modo a logo alcançar uma posição mais elevada. Como exemplos, Miguel (2003a) cita os 
sociólogos Fernando Henrique Cardoso e Florestan Fernandes, o repórter Celso Russomano, o sindica-
lista Jair Meneguelli, dentre outros. Em cada um desses casos é possível estudar a �taxa de conversão” 
do capital. Afinal, os diferentes tipos de capital migram de um campo para outro, mas com eficácia 
diferenciada. O capital econômico transforma-se com relativa facilidade em capital escolar, graças à 
compra de educação; sua transmutação em capital artístico é mais difícil, pois depende dos dotes e 
habilidades da pessoa. Da mesma maneira, o campo político tenta impor diferentes taxas de conversão 
às diferentes formas de capital.
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política específica, estes setores são capazes de ampliar sucessivamente 

o conjunto de issues em princípio negociáveis politicamente.”

A ocupação de postos e cargos políticos ou, em outros termos, o 

recrutamento político é importante, pois permite àqueles que o exercem 

possibilidades efetivas de modificar a realidade (cf. Furtado, 2000b, p. 44), 

tema sobre o qual falaremos a seguir.

2.2.2.1 O recrutamento político

O contínuo recrutamento político de indivíduos para papéis políticos, 

preenchendo os cargos disponíveis, é inerente a todo sistema político (cf. 

Almond e Powell, 1972, p. 20) e, por isso, o recrutamento político pode ser 

visto como um desdobramento da participação política e pode ser definido 

como o processo institucional pelo qual os cargos políticos são preenchi-

dos, ou seja, o processo pelo qual os indivíduos são recrutados abertamen-

te por meio de mecanismos institucionais de seleção ou eleição (cf. Sharma 

& Sharma, 2007, p. 364).

É necessário, entretanto, notar que vários atores que se inserem na 

arena política não têm como meta alcançar o poder político diretamente. 

Os grupos de pressão, por exemplo, não se propõem a conquistar eles 

próprios o poder:

Procuram apenas exercer influência sobre os detentores do po-
der, fazer ‘pressão’ sobre eles: daí o seu nome. Numa palavra, os 
partidos procuram o poder; ao passo que os grupos de pressão 
procuram atuar sobre o poder, influenciá-lo, permanecendo fora 
dele. (Schwartzenberg, 1979, p. 488)

A luta pelo poder e, especificamente, pelo poder político, traduzido pe-

la investidura em cargos e postos importantes, é inerente às democracias e 

muitas vezes leva à clivagem e conflitos entre os diversos grupos que com-

põem a sociedade, pois nem todos os que procuram o poder o alcançam:

Por que razão alguns indivíduos conseguem obter mais poder 
do que outros? [...] De modo geral [...] algumas pessoas utilizam 
mais recursos para conquistar o poder do que outras porque têm 
acesso a mais recursos; e é razoável admitir que os que têm mais 
recursos conseguirão mais poder. Até certo ponto, pois, as dife-
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renças em poder, e na busca do poder, se relacionam com dife-
renças em circunstâncias objetivas. (Dahl, 1988, p. 111)

Dependendo da cultura, sociedade, economia e sistema político, o po-

der pode ser utilizado para adquirir fama, reverência, segurança, respeito, 

afeição, riqueza e muitos outros valores. Não deve surpreender, portanto, 

que os homens busquem o poder. Como lembra Dahl (1988, p. 110), não 

devemos presumir, necessariamente, que a procura do poder seja anormal 

ou patológica:

No seu caráter instrumental, o poder é como o dinheiro. Algumas 
pessoas se esforçam mais para ganhar dinheiro do que outras; 
mas não o fazem, necessariamente, porque atribuem mais valor 
ao dinheiro em si mesmo – podem considerar o dinheiro mero 
instrumento para outros fins.

A propósito, uma das principais atribuições da Sociologia Política é a 

análise das condições sociais favoráveis à democracia. Por surpreendente 

que pareça, uma democracia estável requer a manifestação de conflito ou 

clivagem, de modo que haja luta pelas posições dominantes, desafios aos 

partidos no poder e mudança de partidos no governo, mas é necessário 

também o consenso, fundamental para a existência de uma democracia.

Sem um sistema político que permita o jogo pacífico do poder, a ade-

são dos “de fora” às decisões tomadas pelos “de dentro”, e o reconhecimen-

to pelos “de dentro” dos direitos dos “de fora”, não pode haver democracia, 

conforme defende Lipset (1967, p. 21).

O estudo das condições que encorajam o estabelecimento e a manu-

tenção da democracia deve, por conseguinte, focalizar as fontes tanto da 

clivagem como do consenso. 

Na disputa por poder e por recursos políticos116 deve-se evitar que 

algum grupo social tenha acesso exclusivo aos recursos, de forma a ga-

rantir que nenhum grupo social prepondere sobre os demais, preservando 

116  Uma boa definição de recursos políticos é dada por Dahl (2001, p. 195): �Recursos políticos abran-
gem tudo o que uma pessoa ou um grupo tem acesso, que pode utilizar para influenciar direta ou 
indiretamente a conduta de outras pessoas. Variando com o tempo e o lugar, um número imenso de as-
pectos da sociedade humana pode ser transformado em recursos políticos: força física, armas, dinheiro, 
riqueza, bens e serviços, recursos produtivos, rendimentos, status, honra, respeito, afeição, carisma, 
prestígio, informação, conhecimento, educação, comunicação, meios de comunicação, organizações, 
posição, estado jurídico, controle sobre doutrinas e convicções religiosas, votos e muitos outros.”
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a liberdade política em função da contraposição de inúmeros poderes so-

ciais independentes, o que é típico do pluralismo societal, em que regimes 

hegemônicos e oligarquias competitivas se deslocam na direção de uma 

poliarquia e “[...] aumentam as oportunidades de efetiva participação e con-

testação e, portanto, o número de indivíduos, grupos e interesses cujas 

preferências devem ser levadas em consideração nas decisões políticas” 

(Dahl, 2005, p. 36).

Em uma sociedade complexa, a democracia define-se como um sis-

tema político que fornece oportunidades constitucionais regulares para a 

mudança dos governantes e um mecanismo social que permite à maior 

parte possível da população “influir nas principais decisões mediante a sua 

escolha entre os contendores para cargos políticos” (Lipset, 1967, p. 45).

Infelizmente, nem todo ator que objetiva alcançar o poder o faz com 

o intuito de realizar o bem comum. A este propósito, a hipótese básica de 

Downs (1999, p. 117) é de que “os partidos políticos estão interessados em 

ganhar o poder per si¸ não em promover uma sociedade melhor ou ideal”.

Numa visão convergente com a de Downs (1999, p. 34), para quem 

a meta comum do ator que já conquistou o poder, que está no governo, 

“é ser reeleito, quer o governo seja de uma nação, de um Estado ou de 

uma municipalidade”, Lipset (1967, p. 66) afirma que, se a perda do cargo 

significar graves prejuízos para os principais grupos detentores do poder, 

“eles tratarão de reter ou garantir o exercício do cargo por todos os meios 

de que disponham”.

2.2.2.2 Interconversibilidade de capitais

Toda forma de capital pode ser convertida em outro tipo de capital. Es-

ta interconversibilidade é uma forma simples e específica de capital altera-

do para criar um tipo diferente de capital (cf. Casey, 2008, p. 4), o que torna 

possível converter capital econômico em capital político, capital político em 

capital econômico, e assim por diante.

Muitos recursos que fluem direta ou indiretamente da posição de al-

guém na ordem econômica podem ser convertidos em recursos políticos: 

“Recursos econômicos são continuamente traduzidos em recursos políti-
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cos e muitos recursos políticos são empregados pela maioria das socieda-

des para obter maior acesso aos recursos econômicos” (Ruttan, 1989, p. 

32)117.

No campo da atividade política, chama a atenção a influência de mui-

tos políticos, decorrente, em parte, da acumulação de amplo estoque de 

obrigações políticas, mediante favores prestados118.

Há sete tipos principais de capitais que fornecem recursos para o 

capital político, conforme elenca Casey (2008, p. 11): capital institucional, 

capital humano, capital social, capital econômico, capital cultural, capital 

simbólico e capital moral.

A conversão de algum tipo de capital em capital político requer lideran-

ça, conforme veremos a seguir.

2.2.3 A inclusão política: formação de novos líderes políticos

O conceito de liderança tem sua etimologia ligada ao verbo agir, que 

possui, tanto no idioma grego quanto no latino, ao contrário das línguas mo-

dernas, duas palavras totalmente diferentes, mas correlatas, para designá-

lo, conforme postula Arendt (2000, p. 203): “Os dois verbos gregos archein 

(‘começar’, ‘ser o primeiro’ e, finalmente, ‘governar’) e prattein (‘atravessar’, 

‘realizar’ e ‘acabar’c agere (‘pôr em movimento’, ‘guiar’) e gerere (cujo sig-

nificado original é ‘conduzir’)”.

Agir, no sentido mais geral do termo, significa “tomar a iniciativa”, “ini-

ciar” (como indica a palavra grega archein, “começar”, “ser o primeiro” e, 

em alguns casos, “governar”), imprimir movimentos a alguma coisa (signi-

ficado original do termo latino agere): “Por constituírem um initium, por se-

rem recém-chegados e iniciadores em virtude do fato de terem nascido, os 

homens tomam iniciativas, são impelidos a agir” (Arendt, 2000, p. 190)119.

117  Ruttan (1989, p. 23) salienta que essa interpenetração entre economia e política desempenha um 
papel fundamental na expansão dos recursos políticos ou de poder.
118  Lindblom (1981, p. 44) compara tais obrigações a operações bancárias, afi rmando que elas �po- Lindblom (1981, p. 44) compara tais obrigações a operações bancárias, afirmando que elas �po-
dem ser utilizadas, como o dinheiro que se tem no banco”.
119  É característico do agir a capacidade de desencadear processos, cujo automatismo depois pa-
rece muito semelhante ao dos processos naturais, conforme Arendt (1999, p. 43): é característico do 
agir, inclusive, �o poder impor um novo começo, começar algo novo, tomar iniciativa ou, adotando-se 
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O fato de a liberdade de agir ser equivalente a estabelecer um início 

e começar alguma coisa é ilustrado, da melhor maneira, dentro do âmbi-

to político grego, porque a palavra archein tanto significa “começar” como 

“dominar”. Esse duplo significado indica que, originalmente, “era chamado 

de guia (líder) aquele que começava uma coisa, procurava companheiros 

a fim de poder levá-la a cabo; e esse levar a cabo e levar-ao-fim-a-coisa-

começada era o significado original da palavra agir, prattein” (Arendt, 1999, 

p. 57).

O agir jamais pode realizar-se em isolamento, porquanto aquele que 

começa alguma coisa só pode levá-la a cabo se ganhar a confiança de 

outros que o ajudem. Nesse sentido, todo agir é um agir em conjunto, mas 

isso mesmo é apenas uma fase do agir, embora politicamente seja a mais 

importante, em suma, aquela que determina no final o que será feito dos 

assuntos dos homens e que aspecto terão: “Precede-lhe o começar, o ar-

chein; essa iniciativa, que decide quem será o guia ou archon, o primus 

inter pares, cabe ao indivíduo e sua coragem de se envolver num empreen-

dimento” (Arendt, 1999, p. 58-59).

O papel do iniciador, ou, em outras palavras, do líder, passou a ser o 

papel do governante; a interdependência original da ação – a dependência 

do iniciador e líder em relação aos outros no tocante a auxílio, e a depen-

dência de seus seguidores em relação a ele no tocante a uma oportunidade 

de agir – dividiu-se em duas funções completamente diferentes: a função 

de ordenar, que passou a ser prerrogativa do governante, e a função de 

executar, que passou a ser o dever dos súditos:

O governante está só, isolado contra os outros por sua força, tal 
como o iniciador estava, a princípio, isolado por sua própria ini-

o estilo de Kant, começar uma cadeia espontaneamente. O milagre da liberdade está contido nesse 
poder-começar que, por seu lado, está contido no fato de que cada homem é em si um novo começo, 
uma vez que, por meio do nascimento, veio ao mundo que existia antes dele e vai continuar existindo 
depois dele. Essa concepção de que a liberdade é idêntica ao começar ou, falando de novo à maneira 
de Kant, à espontaneidade, é-nos bastante estranha porque faz parte do caráter e das características de 
nossas tradições do pensamento, identificar liberdade com livre-arbítrio e entender como livre-arbítrio 
a liberdade de escolha entre coisas dadas – grosso modo, entre o bem e o mal, mas não a liberdade; 
simplesmente querer que isso ou aquilo seja assim ou de outra maneira. Essa tradição tem, é claro, 
suas boas razões �...� e foi extraordinariamente fortalecida pela convicção espalhada desde o final da 
Antiguidade de a liberdade não estar no agir e na coisa política, mas somente ser possível quando o 
homem renuncia ao agir, quando se retira do mundo para si mesmo e evita a política”.
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ciativa, até encontrar a adesão dos outros. Contudo, a força do 
iniciador e líder reside apenas em sua iniciativa e nos riscos que 
assume, não na realização em si. (Arendt, 2000, p. 203)

Como a ação atua sobre seres que também são capazes de agir, a 

reação, além de ser uma resposta, é sempre uma nova ação com poder 

próprio de atingir e afetar os outros. Assim, a ação e a reação jamais se 

restringem, entre os homens, a um círculo fechado, e jamais podemos, 

com segurança, limitá-las a dois parceiros: “O menor dos atos, nas cir-

cunstâncias mais limitadas, traz em si a semente da ilimitação do inter-

relacionamento humano, pois basta um ato e, às vezes, uma palavra para 

mudar todo um conjunto” (idem, ibidem).

É como se toda ação estivesse dividida em duas partes: o começo, fei-

to por uma só pessoa, e a realização, à qual muitos aderem para “conduzir”, 

para levar a cabo um empreendimento:

Não só as palavras se correlacionam de modo análogo, como a 
história do seu emprego é também semelhante. Em ambos os 
casos, as palavras que originalmente designavam apenas a se-
gunda parte da ação, ou seja, sua realização – prattein e gerere 
–, passaram a ser os termos aceitos para designar a ação em 
geral, enquanto as palavras que designavam o começo da ação 
ganharam significado especial, pelo menos na linguagem política. 
Archein passou a significar, principalmente, ‘governar’ e ‘liderar’, 
quando empregada de maneira específica, e agere passou a sig-
nificar ‘liderar’, ao invés de ‘pôr em movimento’. (Arendt, 2000, p. 
203)

Em resposta à pergunta “por que os líderes lideram?” Downs (1999, p. 

108) assevera que todos os líderes são motivados pelo desejo de melhorar 

suas próprias posições na sociedade, ressalvando que, ao atribuir, assim, 

toda ação humana ao egoísmo, não a estamos limitando ao sentido estrito 

daquela palavra: “Também incluímos um sentido amplo que pode requerer 

grande sacrifício de si mesmo. Todavia, a maioria dos líderes serão, pelo 

menos em parte, motivados pela possibilidade de obter algum benefício 

direto para si próprios – econômico, político ou social.”

A capacidade de influenciar as demais pessoas e o processo deci-

sório é também um pré-requisito para a participação política, no entender 

de Arato (2002, p. 100), que assinala que “ninguém se dispõe a participar 

politicamente ou fazer pressão se não tiver nenhuma chance de gerar cer-
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ta influência”. Afinal, a discussão sobre o surgimento e funcionamento de 

determinadas estruturas políticas envolve o papel de indivíduos que podem 

utilizar seus talentos, recursos e energias para moldar o rumo dos aconte-

cimentos políticos.

O fato de alguns líderes serem mais eficientes na ação política do que 

outros intrigou Dahl (1988, p. 112), que considera a existência de três cau-

sas possíveis que explicam a diferença de eficácia na ação de duas pes-

soas (qualquer que seja a ação considerada): “1) diferenças genéticas; 2) 

diferenças em oportunidades de aprendizado; 3) diferenças em incentivos 

ao aprendizado. As duas primeiras são diferenças de situação; a terceira, 

diferença em motivação”.

O termo líder político pode ser atribuído a indivíduos que têm grande 

influência política e, nesse sentido, podemos encontrar líderes em todos os 

sistemas políticos.

Em sua obra The governmental process, o cientista político norte-

americano David Truman (1958) assinala que escritores das mais diferen-

tes posições políticas, e usando os mais diversos métodos de observação, 

chamaram atenção para a existência, em quase todos os grupos, de “uma 

minoria ativa, identificada por termos condenatórios, tais como ‘oligarquia’ 

ou ‘velha guarda’, ou por termos de aprovação, tais como ‘liderança cívica’ 

e ‘cidadãos de espírito público”. Tais indivíduos, uma minoria, são o que 

podemos denominar de líderes políticos.

A liderança política remete a um conceito mais amplo, o da influência,120 

entendida como uma relação na qual um ator induz outros a agirem de um 

modo que, caso contrário, não agiriam:

Quando isolamos a “influência” de todos os demais aspectos de 
uma interação humana, dando-lhe importância especial, o que 
nos interessa mais é o fato de que um dos participantes dessa 
interação consiga o que deseja (ou pelo menos se aproxime dis-
so) fazendo com que a outra aja de determinada maneira. (Dahl, 
1988, p. 33)

120  Para Dahl (2005, p. 33), os cientistas políticos empregam uma variedade de termos (poder, domí-
nio, dominação, autoridade, controle, persuasão, força, coerção etc.) que, por conveniência, podemos 
entender como �influência”.
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Embora esteja ligada à capacidade de induzir a ação de outras pes-

soas, qualquer afirmativa sobre a influência que não indicar claramente o 

domínio e o escopo a que se refere correrá o risco de não ter sentido, 

segundo Dahl (1988, p. 39):

Quando ouvimos dizer que “A é muito influente”, vale a pena 
indagar: “influente sobre que atores, com respeito a que assun-
tos?” Muitas vezes os observadores se equivocam porque não 
formulam esta pergunta essencial. Assim, estudos pioneiros so-
bre a questão do poder nas comunidades não deram atenção à 
possibilidade de que os líderes comunitários pudessem exercer 
influência em alguns terrenos, mas não em outros. À medida que 
os investigadores passaram a se preocupar com as diferenças no 
‘escopo’ de influência, começaram a perceber que a influência de 
um líder de comunidade é frequentemente especializada. Uma 
certa pessoa influencia as decisões a respeito do sistema escolar, 
mas não sobre o zoneamento urbano, por exemplo.

Influência e poder são temáticas intrinsecamente interligadas, a ponto 

de Deutsch (1983, p. 45) afirmar que, lado a lado com o tema de poder, está 

o da influência: 

Se perguntarmos quem tem poder em política, fazemos de igual 
modo a interrogação acerca de quem goza de mais influência. 
Lasswell define a política como o “estudo da influência e do in-
fluente” e define influência como a participação nas decisões de 
sanções relativamente mais suaves. Baseados nesta definição, 
temos então que influência é uma forma de poder mais ampla e 
moderada. Autores há que usam os termos “influência” e “poder” 
quase como sinônimos. [...] Embora nem todos os que têm influ-
ência disponham também de poder, todos os que têm poder têm 
também influência. 

Os líderes (reais ou potenciais) são, para Dahl (2005, p. 129), pessoas 

envolvidas na ação política e possuidoras de grande poder manifesto (no 

caso dos líderes reais) ou implícito (nos casos dos líderes potenciais).

De qualquer forma, o poder, ou, neste caso mais específico, a au-

toridade121, torna mais fácil o ato de governar: “é muito mais econômico 

governar por meio de autoridade do que mediante a coerção” (Dahl, 1988, 

121  Quando a influência de um líder se reveste de legitimidade, esse fenômeno é ordinariamente 
denominado de �autoridade”. Autoridade, portanto, é um tipo especial de influência - a influência legí-
tima. Por isso ��...� num sistema político, os líderes procuram converter sua influência em autoridade. 
Como isso acontece muitas vezes, os fenômenos da legitimação são importantes”. (Dahl, 1988, p. 62)
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p. 63) e, por isso, num sistema político os líderes esposam, ordinariamente, 

um conjunto de doutrinas integradas, mais ou menos persistentes, con-

vertendo sua influência política em autoridade e explicando, justificando e 

legitimando sua liderança.

Os líderes políticos procuram a eficácia e a influência concedida pela 

legitimidade, o que lhes permite governar sem dispender muitos recursos e, 

neste processo, frequentemente intentam dar a aparência de governarem 

com a participação e o controle popular. Aliás, o controle popular sobre os 

líderes políticos é o mito sustentador da democracia, que pressupõe que o 

“povo” pode transmitir seus desejos aos titulares de cargos políticos e, pe-

riodicamente, eleger novos representantes se o trabalho não estiver sendo 

executado adequadamente (cf. Almond e Powell, 1972, p. 119).

Na prática, porém, parece que os líderes políticos são mais propensos 

a acumularem o poder de influenciar a vontade e a opinião pública, em vez 

de se sujeitarem ao controle popular.

Aliás, sempre que um homem pode ser influenciado aparecem outros 

homens, cuja especialidade é influenciá-lo, o que levou Downs (1999, p. 

108) a definir a liderança política como a habilidade de influenciar os elei-

tores a adotar certas opiniões como expressão de sua vontade: “Os líderes 

são homens com influência sobre os eleitores – geralmente não com con-

trole total sobre seus eleitores, mas pelo menos com algum impacto nas 

opiniões deles sobre as melhores políticas para os partidos adotarem.”

Durante conjunturas relativamente favoráveis ao desenvolvimento, 

a liderança política representativa dos elementos mais dinâmicos de uma 

determinada sociedade ocupará lugar de destaque e atuará com base em 

alguma estratégia de desenvolvimento, explícita ou implícita. Entretanto, de 

uma liderança assim não pode ser exigido que só se ocupe com o desen-

volvimento: “Sua preocupação primeira será a consolidação de seu contro-

le do poder e a própria sobrevivência, o que requererá uma combinação de 

ações que, em parte e do ponto de vista estrito do desenvolvimento, são 

pouco pertinentes, dispersivas e danosas.” (Wolfe, 1976, p. 26-27)

Os líderes capazes de analisar pontos de discórdia, identificar interes-

ses coletivos e persuadir grupos discordantes a perseguir objetivos comuns 
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assumem muitas vezes a posição de grandes figuras políticas na história 

do seu tempo, conforme nota Lindblom (1981, p. 30).

Os ambientes nos quais são implantados projetos de desenvolvi-

mentos são profícuos para o aparecimento de novas lideranças, pois são 

excelentes centros de aprendizado, de descentralização de processos de-

cisórios, além de propiciar rica interação e articulação entre os agentes que 

atuam nos projetos (público-alvo, parceiros, fornecedores e comunidade 

em geral), consistindo-se em celeiros de renovação de lideranças políti-

cas, que emergem localmente para o cenário da política local, estadual e, 

algumas vezes, até nacional, por meio das práticas políticas pluralistas (cf. 

Dias, 1996, p. 4).

Uma das características mais comuns dos sistemas políticos é a distri-

buição desigual da influência. As diferenças no nível de influência exercida 

pelas pessoas podem ser atribuídas diretamente a três fatores fundamen-

tais, na assertiva de Dahl (1988, p. 41):

1) diferenças na distribuição de recursos políticos, entendidos como o 

meio pelo qual uma pessoa pode influenciar o comportamento de outra (di-

nheiro, informação, alimentos, ameaça do uso da força, emprego, amizade, 

situação social, a habilidade legislativa etc.);

2) variações na eficácia com que os indivíduos usam seus recursos 

políticos resultantes de diferenças em dotes, oportunidades e incentivos 

para aprender e praticar métodos de ação política;

3) variações na amplitude do uso de recursos com objetivos políticos 

(isso pode ocorrer, por exemplo, entre duas pessoas de igual riqueza, em 

que uma pode utilizar seu patrimônio sobretudo para adquirir influência, e 

outra para ter êxito nos negócios. Estas variações podem ser atribuídas a 

diferenças de motivação, experiência e qualificação).

Na seção seguinte analisaremos como esta distribuição desigual do 

poder pode ser alterada, em ambientes em que se implementam projetos 

de desenvolvimento local.

Capítulo II - Fundamentos Conceituais do Desenvolvimento Político
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2.2.3.1 A formação de novas lideranças políticas a partir das rupturas 

 e perturbações do equilíbrio da estrutura de poder

A perturbação no equilíbrio de um sistema como um fator relevante 

para o desenvolvimento foi defendida por Schumpeter (1982, p. 47), cuja 

teoria se aplicava, notadamente, ao campo do desenvolvimento econômi-

co, entendido como uma mudança espontânea e descontínua nos canais 

de fluxo, alterando e deslocando para sempre o estado de equilíbrio previa-

mente existente122.

Defendemos o princípio da perturbação do equilíbrio como um dos 

fatores desencadeantes do desenvolvimento no campo político e, no caso 

aqui estudado, no campo da formação de novas lideranças em ambientes 

de projetos.

A ruptura do equilíbrio foi postulada também por Jaguaribe (1972, p. 

37), ao defender que uma sociedade estagnada não oferece condições pa-

ra uma programação do desenvolvimento:

Em tais sociedades, faz-se mister que algum novo fator rompa 
o referido equilíbrio de estagnação, seja o contato com outras 
sociedades, seja a alteração, por causa, inclusive, do processo 
involutivo, das relações entre as condições de subsistência e a 
população.

Ao romper com a estagnação em um dos subsistemas sociais, causan-

do mudanças e transformações estruturais, provoca-se também mudanças 

nos outros subsistemas, devido à congruência existente entre eles.

Em que pese o fato de a natureza política inerente aos projetos de 

desenvolvimento ter sido negligenciada desde há muito tempo (cf. Lopes, 

2005, p. 69), não se pode negar que o ambiente de projetos é propício à 

geração de relações de natureza política e a mudanças nas estruturas de 

poder das localidades onde tais projetos são executados.

122  A referência é feita quanto a mudanças revolucionárias, que alteram de uma vez por todas a  A referência é feita quanto a mudanças revolucionárias, que alteram de uma vez por todas a 
situação anterior. Esse foi o caso, por exemplo, das ferrovias surgidas no século XIX, em substituição 
das diligências, ou ainda o caso do carvão coque e da máquina a vapor, deslocando o carvão vegetal e 
a energia hidráulica. Essas mudanças surgem na órbita da produção e não na do consumo. Schumpeter 
(1982, p. 47) nega a importância das alterações dos gostos dos consumidores para deslocar a função 
de produção para um novo patamar. Tais mudanças constituem simples adaptações e não um processo 
de desenvolvimento.
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Os projetos de desenvolvimento causam um desequilíbrio no sistema 

de forças e na estrutura do poder político local, vez que são cenários123 

propícios ao surgimento de novas lideranças, o que se reflete na reconfi-

guração do poder político local, pois muitos destes novos atores acabam 

adentrando na vida política profissional, o que auxilia na redução dos cus-

tos e barreiras de entrada neste segmento.

Empregando o termo “instituição” em sentido amplo para designar as 

regras do jogo numa sociedade, North (1990b) assinala que os modelos 

institucionais tendem a se autorreforçar, mesmo quando são socialmente 

ineficientes, fato explicado por, quase sempre, ser mais fácil para um agen-

te individual adaptar-se às regras do jogo vigentes do que tentar modificá-

las.

Tais regras costumam induzir à formação de organizações e grupos 

interessados em suas imperfeições e, depois que o desenvolvimento to-

ma determinado rumo, a cultura organizacional, os costumes e os modelos 

mentais do mundo social reforçam essa trajetória. A cooperação ou a omis-

são e a exploração tornam-se entranhadas. As regras informais e a cultura 

não só mudam mais lentamente do que as regras formais como tendem a 

remodelá-las, de modo que a imposição externa de um conjunto comum de 

regras formais acarreta resultados amplamente divergentes.

James March e Johan Olsen sustentam, em Rediscovering institutions 

(1989, p. 159), que a política é estruturada pelas instituições políticas124 e 

as decisões tomadas no âmbito dessas instituições modificam a distribuição 

de interesses e recursos políticos na medida em que criam novos atores e 

identidades e lhes conferem autoridade e recursos.

123  A importância do ambiente cultural e políti co para a cultura políti ca é ilustrada por Douglas North  A importância do ambiente cultural e político para a cultura política é ilustrada por Douglas North 
(1990b, p. 101-117) ao remontar as experiências pós-coloniais das Américas do Norte e do Sul aos 
seus legados coloniais: após a independência, tanto os Estados Unidos quanto as repúblicas latino-
americanas dispunham de cartas constitucionais, recursos abundantes e oportunidades para se de-
senvolverem, mas os norte-americanos foram beneficiados pelas tradições inglesas de civismo, de-
scentralização e parlamentarismo, enquanto os latino-americanos foram prejudicados pelo legado de 
tradições de dependência vertical, exploração, autoritarismo centralizado e clientelismo, herança da 
Espanha medieval.
124  Tais instituições influenciam o fluxo da história e a maneira pela qual indivíduos e grupos se tor-
nam atuantes dentro e fora das instituições estabelecidas, afetando também o grau de confiança entre 
cidadãos e líderes, as aspirações comuns da comunidade política, o significado de conceitos como de-
mocracia, justiça, liberdade e igualdade.
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Nessa perspectiva, podemos concluir que a inserção desses novos 

atores, muitos deles pessoas simples, oriundas de camadas populares, 

possibilita uma renovação democrática nas estruturas de poder local: “Ao 

reclamarem seu potencial democrático de função, as pessoas são habilita-

das a renovar o político, ao contestar as formas de poder desigual que a 

liberdade e a igualdade democrática tornaram possíveis” (Dallmary, 2001, 

p. 38).

Apesar de possível, o processo de renovação das lideranças políticas 

deve ser visto com ressalvas125, uma vez que os membros dos partidos são 

motivados por um desejo pessoal de obtenção de renda, prestígio e poder 

que advêm da ocupação do cargo. Dessa maneira, desempenhar sua fun-

ção social é, para eles, um meio de alcançar suas ambições privadas e, 

“embora esse arranjo possa parecer estranho, é encontrado do princípio ao 

fim da divisão do trabalho por causa da prevalência do interesse pessoal na 

ação humana”, como pondera Downs (1999, p. 56).

2.2.3.2 As novas lideranças políticas e a democracia

A liderança política torna real a democracia, cujo procedimento central 

é a seleção de líderes, por meio de eleições competitivas, consoante a tese 

defendida por Huntington (1994, p. 307), cujo ponto de partida é o concei-

to de democracia, reformulado por Joseph Schumpeter em 1942, em seu 

estudo pioneiro intitulado Capitalismo, socialismo e democracia, no qual 

são apresentadas as pretensas deficiências da teoria clássica que definia a 

democracia em termos da vontade do povo (fonte) e do bem comum (pro-

pósito), em resposta ao que Schumpeter apresenta sua teoria da democra-

cia, cujo método se caracteriza pelo arranjo institucional para se chegar a 

decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decidir via luta 

competitiva pelos votos do povo.

125  Outra ressalva que podemos apontar quanto à possibilidade de renovação das lideranças políti-
cas, inspirando-nos em Downs (1999, p. 56), refere-se à natureza dos partidos políticos, considerados 
como �um grupo de indivíduos que procuram controlar o aparato de governo por meio da obtenção 
de cargo numa eleição, formulando e executando políticas governamentais sempre que conseguem 
chegar ao poder”.
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A competição política, combinada com a participação ampliada, pro-
voca uma mudança na composição da liderança política, conforme defende 
Dahl (2005, p. 42), particularmente entre aqueles que conseguiram cargos 
públicos por meio de eleições.

Depois da Segunda Guerra Mundial, travou-se um debate entre os te-
óricos que definiam democracia à maneira clássica (ideal da busca do bem 
comum, do governo do povo e para o povo etc.) e o crescente número de 
pesquisadores que aderiam ao conceito processual de democracia, à ma-
neira schumpeteriana, tendo sido o debate vencido, na década de 70, pelos 

seguidores de Schumpeter, no entender de Huntington (1994, p. 16):

Cada vez mais os teóricos estabeleciam distinções entre defini-
ções racionalistas, utópicas e idealistas de democracia, por um 
lado, e definições empíricas, descritivas, institucionais e proces-
suais, por outro, concluindo que somente a última definição per-
mitia a precisão analítica e os referenciais empíricos que tornam 
utilizável o conceito.

A relação entre liderança e democracia ou, mais especificamente, po-

der político local, é também apontada por Putnam (2005, p. 116), ao reco-

nhecer que os locais onde as associações prosperam, onde os cidadãos se 

interessam pelas questões comunitárias e votam por convicção e não por 

clientelismo são os mais propícios para se “encontrar líderes que acreditam 

na democracia e não na hierarquia social e política”126.

Abordaremos a seguir os conceitos de protagonismo e empoderamen-

to dos atores locais como componentes do autogoverno, importante dimen-

são do desenvolvimento político.

2.3 Autogoverno como resultante da democracia participativa via 

 empoderamento e protagonismo dos atores políticos locais

Para contextualizar essa seção, faço uso da transcrição da entrevista 

realizada com o consultor do Sebrae Nacional, Juarez de Paula Ferreira 

Filho (2011), na qual ele lembra a importância da temática do autogoverno, 

126  Os líderes políticos das regiões cívicas também se mostram mais propensos a transigir do que 
os líderes das regiões menos cívicas, segundo Putnam (2005, p. 119): �Nada prova que a política nas 
regiões cívicas esteja menos sujeita a conflitos e controvérsias, mas seus líderes estão mais dispostos 
a dirimir seus conflitos. As regiões cívicas se caracterizam não pela falta de partidarismo, mas por um 
partidarismo aberto.”
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uma vez que temos, no Brasil, uma herança histórica muito complicada 

contra o empoderamento da população, uma herança colonialista em fun-

ção da qual “desde a época do império, nós nos acostumamos a achar que 

tudo o que era bom vinha de fora, e isso está impregnado na nossa cultura, 

pois nós não valorizamos as nossas coisas”.

Aliada a essa herança de colonialismo coexiste a herança escravista, 

elemento que, segundo Juarez de Paula, atrapalha avançarmos para uma 

cultura de autogoverno e de empoderamento local:

Nós somos um país de 500 anos que conviveu 400 anos com 
a escravidão e o escravo era um objeto, parte da propriedade, 
como o gado, por exemplo. Ele não era reconhecido como gente 
e o dono tinha o direito de vida e de morte sobre os escravos. 
Então você conviver tanto tempo com a escravidão, inclusive es-
tando a maioria da população na condição de escravidão, pois 
a população escrava era maior do que a população liberta, isso 
deixa uma herança cultural, que faz com que, ainda hoje no Brasil, 
algumas pessoas achem que as pessoas não são todas iguais, 
que algumas têm mais direitos do que outras. Isso afeta o nosso 
empoderamento.

Uma terceira herança que afeta o empoderamento e o autogoverno, 

na opinião de Juarez de Paula, é a herança estatista, a presença demasia-

damente forte do Estado sobre a sociedade:

Isso tem a ver com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, 
onde a elite europeia se depara com uma colônia no fim do mun-
do, onde não havia nada, e o governo toma providências de criar 
tudo (escolas, biblioteca, parques públicos etc.). O Estado cria o 
hábito de fazer tudo, e isso deixou uma herança, até hoje, de algu-
mas pessoas pensarem que o governo é que deve fazer todas as 
coisas, e à sociedade não cabe fazer nada [...]. Nós temos de in-
verter toda essa lógica e afirmar a autoestima e autoconfiança do 
povo brasileiro. Estamos vivendo um momento dessa transição. A 
eleição do Lula, pelo caráter simbólico, um nordestino, retirante, 
operário, que chega à Presidência da República e consegue fa-
zer um bom governo, includente, que distribui renda e que tira da 
miséria 40 milhões de brasileiros, isso tudo é um momento muito 
especial da história do Brasil. Não estou fazendo apologia nem 
ao PT nem ao Lula, mas, do ponto de vista simbólico, isso é uma 
ruptura com uma certa tradição do passado, que jamais imaginou 
que uma pessoa vinda das classes mais baixas da sociedade pu-
desse chegar ao cargo máximo e pudesse fazer um bom governo, 



168

e tudo isso aumenta a autoestima das pessoas, de que elas po-
dem vencer, podem realizar seus sonhos.

Utilizamos este depoimento para instigar a discussão sobre protago-

nismo e empoderamento dos atores locais, a seguir.

2.3.1 Empoderamento dos atores locais

O termo empoderamento (empowerment) designa, segundo Caporali 

e Volker (2004, p. 78), o processo contínuo de fortalecimento da autocon-

fiança de grupos desfavorecidos, por meio do qual eles se capacitam para 

a articulação de seus interesses, participando do processo político na co-

munidade em que vivem e tendo acesso aos recursos disponíveis a fim de 

poderem levar uma vida autodeterminada e autorresponsável.

Uma forma eficiente de empoderamento dos atores locais é mediante 

a implementação de projetos de desenvolvimento, por sua capacidade de 

beneficiar a comunidade local atendida, resultando comumente na formação 

de novas lideranças políticas e na criação ou fortalecimento de instâncias 

de governança, uma vez que os ambientes de projetos, quando geridos 

de forma participativa e democrática, “expandem o que o desenvolvimento 

oferece, dando aos cidadãos a oportunidade de exercer a capacidade hu-

mana fundamental de fazer escolhas” (Evans, 2003, p. 23).

Assim, as instâncias locais, se bem estruturadas, se tornam mais “em-

poderadas”, reduzindo seu grau de dependência em relação a estruturas 

externas.

Um erro frequente das entidades que atuam na área de desenvol-

vimento local é partir do pressuposto equivocado de que é possível sim-

plesmente ignorar as capacidades existentes em locais com baixo nível de 

desenvolvimento e substituí-las por conhecimento e por sistemas produzi-

dos em outros lugares, uma forma de “desenvolvimento como substituição, 

em vez de desenvolvimento como transformação” (Lopes, 2005, p. 84).

Nesse sentido, é essencial a abordagem que trata as pessoas como 

participantes ativos de mudanças, em vez de recebedores passivos de ins-

truções ou de auxílio externo, como aponta Sen (2000, p. 25), para quem 
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existe uma sólida base racional para reconhecermos o papel positivo de 

agente livre e sustentável:

Oportunidades sociais adequadas permitem aos indivíduos efeti-
vamente moldarem seu próprio destino e ajudarem uns aos outros: 
não precisam ser vistos sobretudo como beneficiários passivos de 
engenhosos programas de desenvolvimento.

Outro autor que também elogia o empoderamento das comunidades 

é Sachs (2004, p. 62), apontando que a abertura de espaços para a demo-

cracia direta constitui a chave para as políticas de desenvolvimento que 

pressagiam um novo paradigma de economias que funcionam mediante 

o diálogo, as negociações e os vínculos contratuais entre os atores do de-

senvolvimento.

Em síntese, o protagonismo, no âmbito desta pesquisa, é de grande 

importância para os integrantes das comunidades locais, pois a ideia de 

que a vida pode ser substancialmente melhorada por meio de seus esfor-

ços tem consequências importantes, incentivando-os a participarem cada 

vez mais da atividade política e do processo local de tomada de decisões.

2.3.2 Protagonismo dos atores locais e autogoverno (governo civil)

Os homens são livres para fazer a história, mas “certos homens são 

de fato muito mais livres do que outros, e a razão disso é que tal liberdade 

exige o acesso aos meios de decisão e de poder pelos quais a história po-

de, na atualidade, ser feita”, conforme propugna Mills (1965, p. 27). 

Se os homens não fazem a história, tendem cada vez mais a tornar-se 

instrumentos dos fazedores de história, objetos dela, e não seus “protago-

nistas”, termo de origem grega, junção de proto (o primeiro, o principal) e 

agon (luta, disputa, daí “agonista”, lutador), cujo significado é, literalmente, 

“o lutador principal”.

A temática do protagonismo127 nos remete ao conceito de “autogover-

no” ou de “governo civil”, expressão cunhada por Tocqueville para designar 

127  Apesar de Tocqueville não uti lizar o termo �protagonismo”, ele ressalta a importância da ação  Apesar de Tocqueville não utilizar o termo �protagonismo”, ele ressalta a importância da ação 
humana no mesmo sentido em que utilizamos o termo protagonista nesta tese.
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a capacidade que os atores locais possuem de gerar ordem espontanea-

mente a partir da cooperação.

A capacidade de se governar a si mesmos (autogoverno) talvez seja, 

inclusive, a mais notável de todas as propriedades dos sistemas políticos e, 

como salienta Deutsch (1983, p. 176), “é esta capacidade de autodireção, 

de autonomia, que torna os governos e as comunidades políticas importan-

tes e eficazes”.

Na acepção geral do termo, a palavra “autogoverno” tem dois signifi-

cados. Refere-se, por vezes, a uma unidade que se governa a si mesma 

em todos os aspectos, inclusive nas suas relações com o mundo exterior, 

mas, como nos lembra Deutsch (1983, p. 177), em outros casos, “pode 

querer dizer respeito a qualquer unidade que decida acerca de seus assun-

tos internos por processos próprios, mesmo se os seus negócios externos 

sejam dirigidos por algum sistema político maior”.

Uma pergunta se faz necessária, ao enveredarmos na questão do au-

togoverno: o que leva as pessoas a tomarem para si a responsabilidade 

acerca do governo e da direção de suas vidas, em vez de apelarem para o 

Estado ou alguma outra entidade?

Em resposta a esta questão, Deutsch (1983, p. 197) argumenta que 

as pessoas se juntam para resolver os problemas coletivos, bem como para 

definir objetivos e metas a serem alcançadas pelo grupo, comunidade, lo-

calidade, por querer exercer sua capacidade de estabelecer objetivos e de 

mantê-los, de tomar decisões e implementá-las, por meio da ação, aspecto 

intrinsecamente ligado ao autogoverno.

Comparando a realidade que vivenciara na Europa àquela que co-

nhecera na América do Norte, Tocqueville (1977, p. 76) responderá a seus 

contemporâneos europeus, partidários da centralização, que acreditam que 

o poder governamental administra melhor as localidades do que elas pró-

prias o poderiam fazer: 

Isso talvez seja verdadeiro, quando o poder central é esclarecido 
e as localidades não têm o mesmo saber, quando ele é ativo e 
elas inertes, quando tem o hábito de agir e elas o de obedecer. [...] 
De qualquer forma, quanto mais aumenta a centralização, mais 
cresce essa dupla tendência: mais se tornam evidentes a capaci-
dade de uma parte e a incapacidade da outra. Nego, porém, que 
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tal se dê quando o povo é esclarecido, despertado para os seus 
intereses e habituado a meditar, como se faz na América.

O autor de A democracia na América128, entretanto, se diz convencido 

de que “a força coletiva dos cidadãos terá sempre mais poderes para pro-

duzir o bem-estar social do que a autoridade do governo” (p. 76).

Tocqueville não apenas cunhou uma nova expressão (“governo civil”), 

mas também abriu uma linha de pensamento e uma nova visão sobre a 

sociedade civil, uma sociedade que subsiste por si mesma129.

Várias análises de Tocqueville são ainda hoje corroboradas pelos te-

óricos modernos, como Dahl (2005, p. 149), que chama a atenção para a 

importância das ações cooperativas e relaciona a confiança com a capaci-

dade de um povo de engajar-se livre e facilmente em ações cooperativas 

e com as chances de se construir uma poliarquia: “O que nos interessa 

são as crenças que as pessoas têm sobre as perspectivas de cooperação 

e conflito entre atores relevantes da vida política, sejam eles indivíduos, 

organizações ou outros.”130

Segundo Limongi (2005, p. 22), o autor de Poliarquia abre espaço 

para que estes atores políticos passem a fazer parte do quadro explicativo 

da política, vez que valoriza seu papel, suas escolhas e suas decisões: “[...] 

esses atores tomam decisões, antecipam as consequências de seus atos, 

escolhem instituições; em uma palavra, agem politicamente. E a maneira 

como atuam desempenha um papel decisivo na obtenção e na manutenção 

da democracia.”

128  Obra de Tocqueville que apresenta as observações feitas pelo autor em sua viagem para conhecer  Obra de Tocqueville que apresenta as observações feitas pelo autor em sua viagem para conhecer 
a experiência de democracia da Nova Inglaterra (EUA), tendo vindo à luz, originariamente, na segunda 
metade da década de 1830.
129  Esse modelo de sociedade, que subsiste por si mesma, é o contrário do modelo hobbesiano de  Esse modelo de sociedade, que subsiste por si mesma, é o contrário do modelo hobbesiano de 
Estado (cf. Hobbes, 1997), no qual é necessária a presença do monopólio do uso da força, pelo Estado, 
para resolver os dilemas da ação coletiva, sem o que os seres humanos, deixados à sua própria sorte, 
acabariam travando uma guerra de todos contra todos.
130  Outro autor que em vários pontos se alinha a Tocqueville é Lipset, que, em seu O homem político 
(1967, p. 67), arrola estudos do comportamento individual para demonstrar uma clássica tese tocque-
villeana segundo a qual “os homens que pertencem a associações têm mais probabilidade do que outros 
de participarem ativamente na política”. Segundo Lipset, o estudo feito por Tocqueville sugeriu ao autor 
francês duas instituições que poderiam combater o novo Leviatã: o autogoverno local e as associações 
voluntárias, em função do envolvimento e participação popular em tais instituições, o que constituía 
uma condição para a estabilidade do sistema democrático, por disseminar ideias e fomentar o consenso 
entre os seus integrantes, e, no decorrer de tal processo, limitando, igualmente, o poder central. 
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Na abordagem do protagonismo dos atores locais, as pessoas são 

ativamente envolvidas, tendo a oportunidade de criar seu próprio destino, 

não sendo vistas como beneficiárias passivas das ações do Estado ou dos 

agentes de desenvolvimento. Nesta perspectiva, Estado e sociedade têm 

papéis igualmente importantes na definição dos rumos que as pessoas e a 

vida em conjunto devem tomar.

Em razão disso, a abordagem do protagonismo contribui para a revita-

lização e consolidação da democracia, além de fortalecer a própria comuni-

dade local, desfazendo a ideia de que a vida política, com seus problemas 

e soluções, é dever exclusivo dos políticos profissionais.

A pergunta que se coloca, portanto, é a seguinte: como despertar as 

pessoas para que exerçam tal protagonismo?

A “dispersão do poder” na comuna americana, relatada por Tocque-

ville (1977, p. 59), apresenta-se como fundamental para se despertar o 

interessar das pessoas pela coisa pública, pois as pessoas se interessam 

por aquilo que elas podem influenciar131. Ao se criar novos e autônomos 

“centros de poder”, no qual cidadãos comuns se sentem protagonistas de 

seus destinos, este modelo acaba por ajudar a “treinar líderes potenciais de 

oposição no exercício das habilidades políticas” (Lipset, 1967, p. 24).

O estímulo ao protagonismo favorece a condição de “agente” dos in-

divíduos, termo que, na acepção usada por Sen (2000, p. 32), significa “al-

guém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas 

de acordo com seus próprios valores e objetivos”. Os indivíduos, assim se 

portando, entendem que as condições de vida não são fixadas inevitavel-

mente, e percebem que podem alterá-las por meio de sua ação, uma vez 

que, agindo coletiva e coordenadamente, podem solucionar os problemas 

131  Aludimos aqui a reflexão feita por Deutsch (1983, p. 177) a respeito da capacidade de influenciar 
os rumos a serem seguidos no âmbito de organismos dotados de autogoverno: �A diferença entre auto-
governo e dependência política assemelha-se à que existe entre conduzir um automóvel e ser reboca-
do. Um carro com o seu próprio volante e um motorista pode ir em muitas direções; um carro rebocado, 
em compensação, vai para onde o rebocador o levar. Da mesma forma, um bocado de madeira tem de 
flutuar com a corrente; mas já um barco a motor pode deslocar-se através ou contra ela. Juntamente 
com os seus operadores humanos, ou por vezes, com os seus mecanismos de pilotagem automática, 
com os seus automóveis, barcos a motor �...� todos constituem exemplos de sistemas autodirigidos. 
Normalmente, o seu rumo não pode ser predito conhecendo-se-lhes apenas o meio ambiente. Para 
lhes conhecermos o rumo temos, também, de conhecer alguma coisa acerca do que se passa dentro 
deles.”
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que enfrentam, pois tais problemas são passíveis de serem resolvidos por 

meio de sua ação e “[...] não mais precisam ser deixados por conta do 

destino” (Almond e Powell, 1972, p. 67).

Um dos fatores que estimulam a ação humana é a responsividade do 

sistema político, tema que trataremos na próxima seção.

2.3.3 A responsividade do sistema político

A responsividade do sistema político consiste em sua capacidade de, 

continuamente, “dar resposta” às demandas e preferências dos cidadãos, 

considerados como politicamente iguais, sendo elencada como um dos 

seis aspectos do desenvolvimento político, para Jaguaribe (1975, p. 22)132, 

e característica essencial da democracia, para Dahl (2005, p. 28):

Não pretendo levar em consideração aqui outras características 
que poderiam ser necessárias para um sistema ser estritamente 
democrático. [...] gostaria de reservar o termo ‘democracia’ para 
um sistema político que tenha, como uma de suas características, 
a qualidade de ser inteiramente, ou quase inteiramente, responsi-
vo a todos os seus cidadãos.

Parto do pressuposto também de que, para um governo continuar 
sendo responsivo durante certo tempo às preferências de seus 
cidadãos, considerados politicamente iguais, todos os cidadãos 
plenos devem ter oportunidades plenas: 1. de formular suas pre-
ferências; 2. de expressar suas preferências a seus concidadãos 
e ao governo por meio da ação individual e da coletiva; 3. de ter 
suas preferências igualmente consideradas na conduta do gover-
no, ou seja, consideradas sem discriminação decorrente do con-
teúdo ou da fonte da preferência.

O desenvolvimento da responsividade do sistema político aumenta sua 

representatividade e legitimidade, correspondendo ao desenvolvimento do 

conjunto do consumo político e do consenso social por meios políticos:

132  Os outros aspectos do desenvolvimento políti co, segundo Jaguaribe (1975, p. 22), são os seguintes:  Os outros aspectos do desenvolvimento político, segundo Jaguaribe (1975, p. 22), são os seguintes: 
1. Modernização política (Bendix, Pye, Packenham, Eisenstadt e Almond); 2. Institucionalização política 
(Deutsch, Pye e Huntington); 3. Desenvolvimento da capacidade do sistema político (Diamant; Pye; 
Almond e Apter, Organski); 4. Desenvolvimento da contribuição do sistema político ao desenvolvimento 
global da sociedade (Pye); 5. Modernização e institucionalização política (Pye; Weiner e Horowitz e 
Apter).
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Como aspecto e consequência de um processo do desenvolvi-
mento, a capacidade política aumentada é sempre associada, 
necessariamente, de uma maneira ou de outra, com o segundo 
e terceiro aspectos do desenvolvimento político: incremento da 
contribuição política ao desenvolvimento global da sociedade e 
aumento do consenso político e social. (Jaguaribe, 1975, p. 34)

Analisaremos nas próximas seções em que medida é possível a men-

surabilidade do desenvolvimento político e, para tanto, apresentamos os 
esforços elaborados pela tradição de pesquisadores neste sentido, culmi-
nando na elaboração do Índice de Desenvolvimento Político (IDP), bem 
como sua forma de cálculo.

2.4 Mensurabilidade do desenvolvimento político

A mensurabilidade do desenvolvimento político afigura-se como um 
empreendimento que comporta mais dificuldades do que a escolha de um 
índice de desenvolvimento econômico, como assinala Schwartzenberg 
(1979, p. 245) ao relatar o ensaio feito por Bruce W. Russett para medir o 
desenvolvimento político por meio da combinação de seis índices socioe-
conômicos (rendimento por habitante, alfabetização, escolarização, indus-
trialização, urbanização e difusão da imprensa) e três índices políticos (taxa 
de participação eleitoral, percentagem dos efetivos militares em relação à 

população total e montante das despesas públicas):

Esta experiência, como outras, mostra como os critérios escolhi-
dos refletem o modelo selecionado, isto é, a democracia ocidental 
tida, conscientemente ou não, como o protótipo do desenvolvi-
mento político. A abordagem quantitativa como a abordagem 
qualitativa podem ser alvo do mesmo reparo de etnocentrismo: a 
modernização política é frequentemente assimilada à ocidentali-
zação considerada como termo natural de toda a evolução políti-
ca. (Schwartzenberg, 1979, p. 245)

A mensuração da dimensão político-institucional do desenvolvimento 

é feita por Silva Filho et al. (2010, p. 4) a partir do conjunto de variáveis 

que compõe o nível de socialização de um território, englobando as carac-

terísticas de politização de uma comunidade, capaz de interferir no pro-

cesso de construção do espaço, via conscientização cidadã, representada 

no processo de participação política, por meio das decisões que norteiam, 

sobretudo, as relações existentes entre os agentes da mesma comunida-
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de, sendo mensurada pelos seguintes indicadores: a) “comparecimento de 

jovens de 16 e 17 anos nas eleições” (como forma de exercer a cidadania 

por meio do voto); b) “número de conselhos municipais” (visto como forma 

de descentralização de atividade de assistência à população); c) “acesso 

à justiça” (como forma de representatividade perante a comunidade); d) 

“transferências intergovernamentais da União” (caracterizando o poder po-

lítico do território ou sua dependência de recursos do governo federal).

Esses exemplos mostram a complexidade de um índice que tenha a 

pretensão de medir o desenvolvimento político, tarefa esta que não encon-

trou consenso na academia nem nas agências que tratam da temática do 

desenvolvimento, o que nos estimula no esforço que envidamos na formu-

lação de um índice que trate adequadamente desta questão.

2.5 A formulação do Índice de Desenvolvimento Político (IDP)

O Índice de Desenvolvimento Político (IDP) que aqui formulamos tem 

como finalidade medir o grau de contribuição do Sebrae para o desenvol-

vimento político de uma dada localidade, mais especificamente focado no 

incremento do capital político.

Nossa intenção é testar o IDP empiricamente, de forma estrita, para 

que, posteriormente, seja possível aperfeiçoá-lo e utilizá-lo na medição do 

desenvolvimento político de forma mais ampla, seja na análise de um mu-

nicípio, região, país ou de outros espaços geográficos delimitados, e, nesse 

sentido, ampliar sua aplicabilidade, como unidade de análise complexa que 

é, uma vez que envolve a combinação de três componentes básicos, cada 

qual desdobrado em variáveis específicas:

a) Governança Política

Para a medição desse componente, utilizamos as seguintes variáveis: 

ampliação dos espaços públicos de poder, associacionismo e cooperação, 

importância da contestação e voto sem constrangimento ou coerção.

b) Capital Político

As variáveis usadas na medição deste componente são as seguintes: 

confiança nos políticos e nos demais atores sociais, recrutamento e inclu-

são política (formação de novos líderes políticos).
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A dimensão da confiança no cálculo do IDP é relevante, pois atitudes 

de desconfiança com relação ao governo restringem, quase sempre, a arti-

culação por meio dos canais legais (cf. Almond e Powell, 1972, p. 66). 

No processo de ação coletiva, é preciso considerar que um dos obje-

tivos a serem alcançados é a “igualdade política”, importante indicador de 

qualidade da democracia, mensurado, nesta pesquisa, por variáveis como 

a igualdade de acesso a cargos políticos.

c) Autogoverno

A medição desse componente foi feita utilizando-se as seguintes vari-

áveis: empoderamento, protagonismo dos atores políticos locais e respon-

sividade.

A escolha das variáveis aqui utilizadas para medir o IDP (ou seja, go-

vernança política, capital político e autogoverno) se deu em função de sua 

relevância conceitual para o tema abordado e por apresentarem caracterís-

ticas de comparabilidade e mensurabilidade.

É importante ressaltar que as alterações ocorridas em um componen-

te interferem nos demais, posto que eles interagem entre si, a exemplo 

do que ocorre no desenvolvimento econômico, em que a evolução em um 

setor estimula o desenvolvimento de outros, em uma cadeia de interações 

na qual a educação, a indústria, a urbanização, a renda nacional, a par-par-

ticipação política e os meios de comunicação em massa avançam todos 

juntos, estimulando-se mutuamente133, como ocorre em um sistema134, até 

mesmo porque muitos indivíduos que desempenham papéis no sistema 

político fazem-no também em outros sistemas sociais, como na economia, 

133  Como lembra Pye (1967, p. 27), �na transformação social a que damos o nome de desenvol- Como lembra Pye (1967, p. 27), �na transformação social a que damos o nome de desenvol-
vimento ‘econômico’, o desenvolvimento numa linha jamais pode adiantar-se muito em relação ao 
desenvolvimento de outras áreas”.
134  Um sistema implica, segundo Almond e Powell (1972, p. 17-18), a interdependência das partes e 
uma fronteira entre si e seu ambiente: �Por ‘interdependência’ queremos dizer que, quando mudam as 
características de uma parte do sistema, todas as outras partes e o sistema como um todo são afetadas. 
�...� quando uma parte, ou uma variável, de um sistema muda, em quantidade ou qualidade, as demais 
sofrem tensões e são transformadas. O sistema altera seu padrão de desempenho, ou então a parte re-
belde é reconduzida à ordem por meio de instrumentos reguladores. Um segundo aspecto do conceito 
de ‘sistema’ é a noção de fronteira. Um sistema começa em algum lugar e termina noutro. O problema 
de fronteira não é fácil quando se considera sistemas sociais ou políticos. Os sistemas sociais não são 
constituídos por indivíduos, e sim por papéis”.
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na comunidade religiosa, na família e nas associações de voluntários (cf. 

Almond e Powell, 1972, p. 18).

A formulação de um Índice de Desenvolvimento Político foi motivada 

pela necessidade de se mensurar a dimensão política do desenvolvimento, 

cuja medida de efetividade tem sido relegada a segundo plano em função 

do foco na medição da dimensão econômica do desenvolvimento.

Nossa intenção foi criar um índice que nos permitisse, nesse primeiro 

momento, utilizá-lo como uma forma de mensurar os impactos do Sebrae 

no desenvolvimento local, avaliando a diferença entre a autopercepção 

(como o Sebrae se vê, no tocante aos impactos que provoca no desenvol-

vimento político) e a heteropercepção (como os líderes, os parceiros e o 

público-alvo do Sebrae o percebem nesse sentido).

2.6 Forma de Cálculo do Índice de Desenvolvimento Político (IDP)

O Índice de Desenvolvimento Político aqui proposto é calculado a par-

tir de três componentes (governança, capital político e autogoverno) e de 

oito variáveis, que se desdobram a partir destes componentes, conforme 

elucidado a seguir:
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Quadro 4 - Variáveis utilizadas no cálculo do Índice de 
 Desenvolvimento Político

Componente Variável*

1. Governança 
política

1. Ampliação dos espaços públicos de poder: “Conheço ou participo de algum 
comitê gestor, fórum ou governança organizada, no qual eu posso expressar 
minhas opiniões, necessidades e reivindicações para o setor em que atuo e 
encaminhá-las com efetividade.”
2. Voto sem constrangimento ou coação: “Nos períodos eleitorais, sinto-me livre 
para votar no candidato que escolho e sei que não sofrerei constrangimento, 
coação ou perseguição em função de minhas escolhas.”
3. “Sei que posso criticar abertamente as autoridades e as lideranças políti-
cas do local onde moro, sem receio de sofrer represálias ou punições por isso” 
(Contestação).

2. Capital político Igualdade de oportunidades políticas:
4. Ocupação de cargos políticos: “De forma geral, considero que os cargos po-
líticos do local onde moro são acessíveis a qualquer pessoa que queira a eles 
concorrer, não estando restrito apenas a integrantes de famílias tradicionais ou 
pessoas com muitos recursos financeiros.”
5. Formação de novas lideranças: “Conheço pessoa que, em função da parti-
cipação em algum projeto, ação ou trabalho feito em parceria com o Sebrae, 
tenha se tornado popular, conhecida e acabou conseguindo ocupar algum cargo 
político (prefeito, vereador, secretário, assessor etc.) ou algum cargo de lideran-
ça, presidente de alguma Cooperativa, Associação, Comitê, Conselho, Sindica-
to, Grupo, etc.” (Conversibilidade de capital social em capital político).
6. “Confio nos políticos de minha cidade, quanto à honestidade, cumprimen-
to de promessas de campanha, transparência e competência administrativa” 
(Confiança).
7. “Em geral, confio nas pessoas que atuam no mesmo grupo que eu e sei que 
posso contar com elas quando necessitar” (Confiança e cooperação).

3. Autogoverno Protagonismo local:
8. “Conheço algum grupo de pessoas, empresários, lideranças, organizadas na 
forma de Comitê Gestor, Fórum, Conselho, Associação, Sindicato ou outro tipo, 
com capacidade de resolver muitos problemas sem ficar dependendo inteira-
mente do Governo, da Prefeitura, do Estado”.

Fonte: material elaborado pelo autor.
*Observação: para cada um dos indicadores supracitados, ao se aplicar a pesquisa de campo, 
solicita-se que o entrevistado manifeste seu grau de concordância quanto à afirmativa, por meio de 
uma nota variando de 0 (discordância total) a 10 (concordância total). Após a nota, o entrevistado 
justifica a sua resposta, de forma a permitir qualificar os motivos de sua nota.

O IDP é calculado pela média aritmética simples dos componentes 

supracitados (governança política, capital político e autogoverno), sendo 

todas as variáveis resultantes destes componentes de mesmo peso135.

135  Temos consciência de que a uti lização de média aritméti ca simples não é a opção mais recomen- Temos consciência de que a utilização de média aritmética simples não é a opção mais recomen-
dada, matematicamente, mas utilizaremos esta alternativa em detrimento de outras que poderiam 
tornar o Índice de Desenvolvimento Político mais consistente matematicamente, como é o caso de 
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O cálculo do IDP é feito via pesquisa primária, realizada em campo 

com amostra representativa da população da localidade ou do setor no 

qual se deseja fazer a medição, bem como junto a lideranças e parceiros de 

projetos de desenvolvimento, adequando-o à realidade a ser pesquisada.

Após a aplicação dos questionários, processa-se a média aritmética 

simples de cada variável apresentada no quadro 4, supracitado.

Para cada variável pesquisada obtém-se dos entrevistados uma nota, 

transformada em média aritmética simples, ao término da pesquisa, refe-

rente ao grau de concordância quanto à afirmativa enunciada no instrumen-

to de coleta de dados, variando de 0 (discordância total) a 10 (concordância 

total).

As notas intermediárias devem ser dadas em função do seu grau de 

concordância com a frase elaborada nos roteiros (vide apêndices): se apro-

ximando de 0 quanto mais o entrevistado discordar e se aproximando de 10 

quanto mais ele concordar com a frase136.

Quanto menor a concordância dos entrevistados com as afirmativas 

de cada variável, tanto menor será o Índice de Desenvolvimento Político 

e, consequentemente, quanto maior sua concordância, tanto maior será o 

IDP aferido.

Ao final, somam-se as médias obtidas a partir de cada variável (cuja 

nota varia de 0 a 10 pontos) e extrai-se a média aritmética simples, divi-

dindo-se o total obtido pelo total de variáveis pesquisadas, obtendo-se um 

valor enquadrado em alguma das três classificações a seguir137:

a) baixo IDP: de 0 a 49;

b) médio IDP: 50 a 79;

c) alto IDP: de 80 a 100.

funções que utilizam ponderações entre os vários componentes e variáveis utilizadas para o cálculo do 
IDP, em função de se tratar de um primeiro esboço desse índice, cuja validade deverá ser testada em 
campo.
136  Nesta fase de validação da metodologia, ao se aplicar a pesquisa pede-se que o respondente  Nesta fase de validação da metodologia, ao se aplicar a pesquisa pede-se que o respondente 
justifique cada nota dada.
137  Para efeito da classificação do IDP, inspiramo-nos nos parâmetros de enquadramento do IDH: a) 
baixo: entre 0 e 0,499; b) médio: entre 0,500 e 0,799; c) alto: entre 0,800 e 1 (cf. PNUD, 2011).



180

Nossa intenção, ao formular o IDP, é que ele tenha aplicações em-

píricas e possa contribuir para a formulação de políticas públicas e ações 

concretas que melhorem os componentes e quesitos por ele analisados. 

Afinal, uma boa teoria de desenvolvimento político deve contribuir para a 

melhoria dos resultados de programas de investimento para metas como a 

democracia, o bem-estar e a estabilidade:

Tal teoria de desenvolvimento político deve permitir-nos enfrentar 
as consequências, para o sistema político, de diferentes padrões 
de investimento em outros sistemas que não o político. Os inputs 
de demanda e suporte ao sistema político são afetados por di-
ferentes planos de investimento em educação, industrialização, 
estrutura e organização familiar e no planejamento urbano e lo-
cal. Precisamos ter condições de relacionar os programas não-
políticos de desenvolvimento aos programas políticos. Em outras 
palavras, um programa de investimento político, para ser efetivo, 
deve levar em conta os programas de investimento que estão 
sendo executados em outros elementos da sociedade. (Almond 
e Powell, 1972, p. 205)

Analisaremos no próximo capítulo em que medida a pesquisa de 

campo que desenvolvemos apresenta dados que corroboram o impacto da 

atuação do Sebrae em Goiás no desenvolvimento político das localidades 

atendidas pela entidade, tendo como eixo de análise a tríade conceitual 

a partir da qual o desenvolvimento foi pensado nesta obra, sendo nosso 

foco a questão do capital político (embora levando-se em consideração os 

outros dois aspectos abordados, quais sejam: a governança política e o 

autogoverno).

A pesquisa de campo por nós realizada restringiu-se a um número de 

entrevistas que nos impossibilita o teste empírico do IDP em sua plenitude, 

de forma que nossa contribuição aqui será a de apresentar um índice que 

deverá ser submetido à prova empírica e ser aperfeiçoado por outros pes-

quisadores. Entendemos que a formulação do IDP ora apresentado contri-

bui para fazer avançar os estudos no campo do desenvolvimento político, 

cônscios das limitações desta contribuição por se tratar de um ensaio pre-

liminar, um desdobramento do conceito de desenvolvimento político aqui 

abordado, mais do que um índice pronto.
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CAPÍTULO III - OS IMPACTOS DA ATUAÇÃO 
DO SEBRAE EM GOIÁS NO CAMPO DO 

DESENVOLVIMENTO POLÍTICO

Essa monarquia, acostumando o povo a servir, habituando-o à inércia de quem 
espera tudo de cima, obliterou o sentimento instintivo de liberdade, quebrou a 

energia das vontades, adormeceu a iniciativa. [...] Tudo é tarefa do governo, tute-
lando os indivíduos, eternamente menores, incapazes [..]

(Raymundo Faoro, Os donos do poder)

Este capítulo tem como objetivo apresentar casos concretos de de-

senvolvimento político promovidos pelo Serviço de Apoio às Micro e Pe-

quenas Empresas de Goiás (Sebrae em Goiás) e, para tanto, analisaremos 

os impactos da atuação deste agente em cada um dos três eixos que, nos 

capítulos anteriores, consideramos como estruturantes do conceito de de-

senvolvimento político:

a) governança política

Neste contexto, analisaremos o reposicionamento do Sebrae como 

agência de desenvolvimento, bem como sua atuação no campo das políti-

cas públicas, investigando a contribuição desta entidade para a ampliação 

dos espaços públicos de poder138, para o incremento dos níveis de asso-

ciacionismo e cooperação e para o fomento à capacidade de contestação 

dos atores locais.

Neste sentido, acreditamos poder situar um ponto de inovação desta 

obra ao abordar os impactos políticos da atuação do Sebrae, assunto a 

respeito do qual consideramos não haver estudos acadêmicos, tendo em 

vista que esta entidade, assim como as demais do Sistema S, comumente 

são analisadas apenas por suas contribuições para a dimensão econômica 

do desenvolvimento. A tese central que defendemos aqui, no contexto da 

138  Por meio da execução de projetos de desenvolvimento, local, setorial e territorial, via criação de  Por meio da execução de projetos de desenvolvimento, local, setorial e territorial, via criação de 
fóruns e comitês locais de gestão destes projetos, auxiliando no processo de criação de governanças 
sustentáveis.
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governança, é que não apenas existe um importante impacto da atuação do 

Sebrae no campo do desenvolvimento político, como também, na prática, a 

própria entidade comumentemente não tem consciência da sua importân-

cia no que se refere aos impactos de sua atuação nesse campo.

b) capital político

Com relação a este segundo eixo de sustentação do conceito de de-

senvolvimento político, analisaremos os impactos da atuação do Sebrae 

em Goiás na formação de novas lideranças políticas a partir dos ambientes 

de projetos, avaliando o lado político da atuação da entidade e sua contri-

buição para a reconfiguração do poder nas localidades em que atua, princi-

palmente pela formação de governanças locais e pelo recrutamento político 

de lideranças que inoculam na comunidade local a confiança e a imagem 

de provedores de soluções para os problemas locais.

c) autogoverno

Por fim, a temática do autogoverno é analisada na presente pesquisa, 

do ponto de vista do apoio do Sebrae para a criação e fortalecimento de 

entidades associativas e cooperativas, formação de lideranças políticas e 

promoção de processos de empoderamento e de protagonismo nas locali-

dades atendidas por meio de cursos, capacitações e criação de ambientes 

nos quais estes conceitos podem ser empiricamente vivenciados139.

Este capítulo explora a hipótese inicial da pesquisa referente à rele-

vância do Sebrae no campo do desenvolvimento político, além de abordar, 

também, sua atuação como uma agência de desenvolvimento, considerada 

com frequência pelos empresários e lideranças em várias localidades como 

a principal entidade de referência na indução e promoção do desenvolvi-

mento local e setorial, espaço até então comumentemente ocupado pelo 

139  A formação de lideranças é analisada nesta tese tendo como base o levantamento  A formação de lideranças é analisada nesta tese tendo como base o levantamento in loco dos 
principais atores que ascendem à posição de liderança, a maioria deles representada por empresários 
de segmentos econômicos apoiados pelo Sebrae, embora tenha sido registrado, também, casos de 
líderes que eram, originalmente, trabalhadores, empregados nesses segmentos e que pela sua postura 
proativa acabaram galgando cargos expressivos na política local. Como o foco do Sebrae é o trabalho 
com o empresariado, é normal que a maioria das lideranças mapeadas tenha, de fato, esse perfil.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



183

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

próprio Estado, uma vez que a inserção do Sebrae em Goiás no campo das 

políticas públicas e do desenvolvimento local e setorial é fator que fortalece 

seu papel institucional e corrobora a hipótese da pesquisa quanto às impli-

cações políticas de sua atuação.

A escolha do Sebrae como objeto para a pesquisa empírica se deu 

em função da importância de sua atuação no campo do desenvolvimento 

político (conceito abordado aqui a partir da governança, capital político e 

autogoverno), vez que, conforme foi corroborado pela pesquisa empírica, 

esta entidade tem relevante contribuição em cada uma dessas dimensões 

e ajuda a entender o processo de desenvolvimento político que vem sendo 

promovido não apenas pelo governo, mas, também, por outras entidades 

não governamentais.

A discussão aqui levantada nos auxilia a compreender uma faceta do 

Sebrae ainda inédita, do ponto de vista da pesquisa acadêmica, qual seja, 

a sua atuação como agente de desenvolvimento político (em que pese seu 

foco seja a promoção do empreendedorismo, da cultura e inovações em-

presariais).

Esta obra nos auxilia a compreender a contribuição do Sebrae para a 

formação de lideranças que passaram a ocupar espaço na vida política das 

localidades pesquisadas, conforme explicitaremos aqui.

3.1 O Sebrae, no âmbito do Sistema S (Contextualização)

A epígrafe deste capítulo retrata alguns traços tradicionais da cultura 

política brasileira, impregnada de apatia e inércia, na qual o cidadão, tutela-

do pelo Estado, espera que todos os seus problemas sejam resolvidos pelo 

governo, pelo Estado.

Ao analisar a atuação do Sebrae em Goiás como estudo de caso, 

demonstraremos como essa entidade vem contribuindo com o processo 

de desenvolvimento político, influenciando na alteração deste quadro de 

cultura política de apatia e sujeição, auxiliando a implantar uma cultura de 

participação, de autogestão e autogovernança e empoderamento dos ato-

res locais.
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3.1.1 As origens do Sistema S

Para compreender a atuação do Sebrae, é importante contextualizar o 

ambiente no qual ele está inserido, o denominado Sistema S, assim intitu-

lado pelo fato de a maioria das entidades a ele pertencentes iniciarem seus 

nomes com a letra S140, conforme descrito a seguir, por área de atuação:

a) agricultura: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Ins-

tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

b) comércio: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e 

Serviço Social do Comércio (Sesc);

c) cooperativas: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativis-

mo (Sescoop);

d) defesa: Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC) 

e Fundo Aeroviário (vinculado ao Ministério da Aeronáutica);

e) exportação: Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-

Brasil)141;

f) indústria: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e 

Serviço Social da Indústria (Sesi);

g) micro e pequenas empresas: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae);

h) transporte: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Se-

nat) e Serviço Social do Transporte (Sest).

A montagem da estrutura corporativa iniciou-se durante o Governo de 

Getúlio Vargas com o Decreto nº 19.770 (de 19 de março de 1931), que 

regulamentou a sindicalização das associações patronais e operárias.

140  Cf. Senado Federal (http://www.senado.gov.br/sf/publicacoes/diarios/pdf/
sf/2009/02/06022009/00191.pdf) e Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Ar-
recadacao/Carga_Fiscal/1999/SistemaS.htm). A adequação do termo Sistema S é questionável, uma 
vez que essas organizações não constituem propriamente um sistema. No entanto, o termo se popula-
rizou e é utilizado mesmo pelo governo federal, que, por exemplo, define o Sistema S, no documento 
Nova Política Industrial (Governo Federal, 2002), como um �Sistema formado por Senac, Sesc, Senai, 
Sesi, Sebrae, Senar, Senat e Sest”.
141  Bapti sta (2009) insere, no rol do Sistema S, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil. Baptista (2009) insere, no rol do Sistema S, a Agência de Promoção de Exportações do Brasil.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



185

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

O controle do Estado sobre as entidades de classe com personali-

dade jurídica de direito público foi arquitetado com o argumento de que 

os interesses nacionais, articulados pelo Estado, deveriam se sobrepor a 

quaisquer outros interesses (cf. Lopes, 2001, p. 26).

Após Vargas, os sucessivos governos mantiveram o Sistema S em 

funcionamento, realizando algumas alterações, mas mantendo sua função 

principal de atuar nas dimensões educacional e cívica do trabalhador bra-

sileiro.

Antes do advento da Constituição Federal de 1988, as contribuições 

arrecadadas destinavam-se a sete entidades, criadas pelos Decretos Leis 

nº 8.621/46 e 9.853/46. Após sua promulgação, este número aumentou pa-

ra 13 instituições, conforme descrito anteriormente.

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 149, a possibilidade de a 

União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 

e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, com base no 

que se criou um conjunto de contribuições parafiscais instituídas por dife-

rentes leis, compondo o chamado Sistema S:

Em geral, essas contribuições incidem sobre a folha de salários 
das empresas pertencentes à categoria profissional correspon-
dente. As receitas das contribuições ao Sistema S são arrecada-
das pela Secretaria da Receita Federal, que repassa os recursos 
a entidades de natureza privada, que prestam serviços conside-
rados de interesse público. Esses recursos têm a finalidade de 
financiar atividades que visem ao aperfeiçoamento profissional 
(educação) e à melhoria do bem-estar social dos trabalhadores 
(saúde e lazer). (Brasil, 2004)

A contribuição das empresas para as entidades do Sistema S é fei-
ta a partir de seu enquadramento na Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE). Desta forma, uma empresa do segmento industrial 
contribuirá para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e 
para o Serviço Social da Indústria (Sesi), e assim por diante.

No caso do Sebrae, o percentual de contribuição compulsória é 
oriundo de todos os segmentos empresariais, pois a atuação do Sebrae 
é transversal, multissetorial, abrangendo todos os segmentos econômicos 
(indústria, comércio, serviço).
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3.1.2 A classificação jurídica das entidades ligadas ao Sistema S

De acordo com o artigo 8º da Lei n. 8.029, de 12/4/1990, o Sistema 
S é composto por pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da 
administração pública federal (nem direta, nem indireta), se caracterizando 
como um ente paraestatal, serviço social autônomo, ente de colaboração 
da administração pública142.

Juridicamente, reconhece-se a existência legal das entidades que não 
são autarquias nem entidades estatais e que recebem a denominação de 
paraestatais por não serem nem estatal nem particular: justapõe-se ao Es-
tado, sem o integrar como o autárquico, ou alhear-se, como o particular.

A categoria paraestatal143 caracteriza-se, desta forma, como um gêne-

ro, com as seguintes espécies: empresas públicas, sociedades de economia 
mista (mais autarquias, constituindo a administração indireta), fundações 
instituídas pelo poder público e serviços sociais autônomos144.

142  De acordo com as normas do direito administrativo, a administração pública é subdividida em di-
reta e indireta. As ações da administração direta são aquelas realizadas pelo próprio Estado e abrangem 
os órgãos hierarquizados do Poder Executivo. A administração indireta, por sua vez, aceita a interpo-
sição, no desenvolvimento da atividade, de outra pessoa, seja de direito público ou de direito privado 
(concessões de serviços públicos, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fun-
dações).
143  São entidades paraestatais os serviços sociais autônomos, com personalidade jurídica de direito 
privado. Serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas criadas ou previstas por lei federal como en-
tidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e sujeitas ao 
disposto no art. 240 da Constituição. As entidades paraestatais devem observar os princípios de lega-
lidade, legitimidade, moralidade, eficiência, interesse público e social, razoabilidade, impessoalidade, 
economicidade e publicidade, e atender às normas constitucionais, legais, regulamentares, estatutárias 
e regimentais aplicáveis. As entidades paraestatais não se submetem às normas das entidades estatais 
sobre contratação administrativa e servidores públicos, devendo adotar procedimentos próprios de 
gestão financeira, contratação e seleção de pessoal que assegurem a eficiência e a probidade na aplica-
ção de seus recursos, publicando anualmente suas demonstrações financeiras e prestando contas nos 
termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição, as quais devem ser apreciadas, pelo Tribunal de 
Contas da União, dentro dos limites determinados pelo respeito à autonomia que lhes foi conferida por 
lei (cf. www.gespublica.gov.br/anteprojeto-de-lei-organica, acesso em 2/2/2011 às 9h).
144  Os serviços sociais autônomos são assim definidos por Meirelles (2004, p. 309): �Os serviços 
sociais autônomos �...� constituem uma peculiaridade brasileira, e formam uma espécie distinta de en-
tidades paraestatais, com características próprias e finalidades específicas de assistência à comunidade 
ou a determinadas categorias profissionais. �...� Estas instituições têm personalidade jurídica de direito 
privado, patrimônio próprio e direção particular. �...� Não se integram no serviço público centralizado, 
nem se confundem com as autarquias. Vicejam à margem do Estado e sob seu amparo, mas sem su-
bordinação hierárquica ao Poder Público. Organizam seus serviços nos moldes das empresas privadas; 
compõem suas diretorias sem ingerência estatal; administram desembaraçadamente seu patrimônio; 
aplicam livremente suas rendas, mas prestam conta a posteriori à entidade pública a que se vinculam.” 
As entidades do Sistema S têm a maior parte dos seus recursos advindos do recolhimento de alíquota 
sobre a folha de pagamento dos setores a que visam prestar serviço. Uma contribuição definida como 
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3.1.3 A natureza das ações das entidades do Sistema S

Pelo Acórdão nº 199/2001145, os entes ligados ao Sistema S são ca-
racterizados como serviço social autônomo, prestam serviços de interesse 

público ou social, em função do que são beneficiados com recursos oriun-

dos de contribuições parafiscais, o que lhes permite agilidade e eficiência 
na prestação de seus serviços.

Em função desta relação, em que pese não serem entes estatais, de-
vem prestar contas à sociedade, com a finalidade de dar transparência à 
gestão dos recursos públicos recebidos.

Os serviços prestados por essas entidades variam conforme sua área 
de atuação (agricultura, comércio, cooperativas, indústria, transporte, den-
tre outras).

3.1.4 A origem dos recursos do Sistema S

O financiamento do Sistema S ocorre por meio de um percentual 

incidente sobre a folha de pagamento, montante recolhido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e repassado às entidades. São tributos 

parafiscais que financiam as atividades paralelas àquelas que compõem as 

que estão sob responsabilidade estatal (cf. Lopes, 2001, p. 31).

A contribuição compulsória é recolhida pela empresa ao INSS por 

meio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência So-

cial (GFIP), eletrônica, na qual são declarados os códigos do Fundo da 

Previdência e Assistência Social (FPAS) e Terceiros ou outras Entidades 

e da Guia da Previdência Social (GPS), na qual é anotado, no campo 9, o 

valor a ser recolhido para as entidades do Sistema S, conforme o percentu-

al calculado sobre a folha de pagamento, de acordo com os códigos FPAS 
declarados na GFIP.

No caso do Sebrae, seus recursos se constituem das seguintes fon-
tes:

paraestatal é um recurso recolhido por um órgão estatal, mas que não entra na contabilidade do orça-
mento da União e é repassado diretamente do INSS às entidades do Sistema S.
145  Acórdão n. 199/2001, aprovado em sessão ordinária do Plenário do Tribunal de Contas da União  Acórdão n. 199/2001, aprovado em sessão ordinária do Plenário do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Secretaria-Geral das Sessões (Ata n. 33, de 15/8/2001, Relator: Ministro Lincoln Magalhães da 
Rocha). Cf. http://www.ticontrole.gov.br/portal/pls/portal/docs/802469.pdf.
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a) adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às 
entidades de que trata o Artigo 1º do Decreto Lei nº 2.318, de 
30/12/1966;

b) subvenções e auxílios financeiros;

c) produto da prestação dos seus serviços;

d) doações;

e) outras rendas de origens diversas. (Sebrae, 2007, p. 26)

Os recursos recebidos pelo Sebrae do governo federal são 
oriundos da contribuição compulsória feita por empresas146, com alí-
quota de 0,3% sobre a folha de pagamento, recolhida pelo INSS. 
Essa contribuição, no ano de 2009, totalizou cerca de R$ 1,5 bilhão, 
recolhido pelo INSS e repassado ao Sebrae Nacional, de acordo 
com o artigo 8º, parágrafo 3º da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. 
Desse total, 65% são aplicados diretamente nas programações or-
çamentárias das Unidades do Sebrae nos Estados147.

A natureza jurídica da contribuição do Sistema S é de tributo, previsto 
pela própria Constituição Federal de 1988 em seu artigo 149, que institui 
a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas e 

determina a competência exclusiva da União:

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 
de intervenção no domínio econômico e de interesse das cate-
gorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 
146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Esta contribuição se aplica às empresas dos ramos definidos e incide 
sobre o valor da folha de pagamento dos empregados. O valor arrecadado 
se destina à manutenção das entidades do Sistema S, que visam propor-
cionar melhorias na gestão empresarial (por meio de ações como palestras, 
eventos e aperfeiçoamento profissional), contribuindo para uma melhor 
qualidade de vida do empresário e de seus empregados.

146  Os recursos são oriundos, principalmente, das grandes empresas dos setores industrial e comercial. Os recursos são oriundos, principalmente, das grandes empresas dos setores industrial e comercial.
147  São os chamados �recursos ordinários” (cf. www.sebrae.com.br). São os chamados �recursos ordinários” (cf. www.sebrae.com.br).

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



189

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

De acordo com o artigo 8°, parágrafo 3°, da Lei 8.029, de 12 de abril 
de 1990, os recursos do Sistema Sebrae são distribuídos da seguinte for-
ma: 55% para o Sebrae Nacional e 45% para os Sebraes estaduais (sendo 
metade proporcional ao ICMS e o restante proporcional ao número de ha-
bitantes).

Dados da Receita Federal de 1998 mostram que o Sebrae recebeu 
R$ 571.921.000,00, o que corresponde a 23% do total das contribuições 

sociais destinadas ao Sistema S e arrecadadas pelo INSS, só ficando atrás 

do Sesc, com R$ 615.261.000,00 (24%) do total, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 1: contribuições destinadas ao Sistema S (1998)

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1999/SistemaS.htm.
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Quadro 5 - Repasse de recursos de contribuições às entidades do 
 Sistema S

Entidade  
(lei de 

criação)
Finalidade Alíquota e 

incidência

Arrecadação
no ano de

1998 
 (R$ mil)*

Arrecadação referente ao ano de 
2011 e/ou 2012

(R$ mil*)
DPC
Lei nº 
5.461, 
de 
25/06/68

Financiamento 
de atividades de 
ensino profissio-
nal marítimo.

2,5% incidente so-
bre o total da remu-
neração paga pelas 
empresas vincula-
das ao setor marí-
timo aos emprega-
dos e avulsos.

19.920 96.787
(Fonte: informação referente ao 
ano de 2011, obtida via cosulta 
ao Serviço de Informação ao Ci-
dadão do Ministério da Fazenda 
– SIC/MF/ e disponibilizada pelo 
e-mail suporte.sistacesso@cgu.
gov.br)

Fundo 
Aerovi-
ário
Dec. Lei 
nº 1.305, 
de 
08/01/74

Financiamento 
de atividades de 
ensino profissio-
nal aeronáutico, 
de tripulantes, 
técnicos e de 
especialistas 
civis.

Alíquota básica: 
2,5% incidente so-
bre o total de remu-
neração paga pelas 
empresas vincula-
das ao setor aerovi-
ário aos emprega-
dos e avulsos que 
lhe prestem serviço 
em cada mês.

35.622 Informações não disponíveis no 
site da entidade.

Incra
Lei nº 
2.613, 
de 
23/09/55

Aplicação na 
prestação de 
serviços sociais, 
no meio rural e 
em programas 
de aprendizado 
das técnicas no 
campo.

Contribuição Bá-
sica: 2,5% paga 
pelas indústrias 
relacionadas no 
art. 2º do Dec-Lei 
1.146/70, inclusive 
cooperativas de 
cana-de-açúcar, la-
ticínios, beneficia-
mento de café e de 
cereais.

241.013 906.695
(Fonte: informação referente ao 
ano de 2011, obtida via consulta 
ao Serviço de Informação ao Ci-
dadão do Ministério da Fazenda 
– SIC/MF/ e disponibilizada pelo 
e-mail suporte.sistacesso@cgu.
gov.br)

Sebrae
Lei nº 
8.029, 
de 
12/04/90

Aplicação em 
programas de 
apoio ao desen-
volvimento das 
pequenas e mi-
cro empresas.

Alíquota básica: 
0,3% sobre o total 
das remunerações 
pagas pelas em-
presas contribuin-
tes do Sesi/Senai 
e Sesc/Senac aos 
seus empregados.

571.921 2.445.532
(Valor referente a receitas de 
“Contribuição Social” aprovada 
pela Portaria MDIC Nr. 313, de 
20/12/2011, que aprova a pro-
posta orçamentária do Sebrae 
para o exercício de 2012/ fonte: 
http://www.sebrae.com.br/cus-
tomizado/sebrae/institucional/
orcamento-do-sistema-sebrae-
1/2012. Segundo dados do Ser-
viço de Informação ao Cidadão 
do Ministério da Fazenda – SIC/
MF, disponibilizados pelo e-mail 
suporte.sistacesso@cgu.gov.br/, 
as receitas de contribuições re-
cebidas pelo Sebrae no ano de 
2011 foram de R$ 2.179.311)

*Fonte: adaptado de http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1999/
SistemaS.htm
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(Continuação do Quadro 5)

Entidade  
(lei de 

criação)
Finalidade Alíquota e 

incidência

Arrecadação
no ano de

1998 
 (R$ mil)*

Arrecadação referente ao ano de 
2011 e/ou 2012

(R$ mil*)

Senac
Lei nº 
8.621, 
de 
10/01/46

Financiamento 
de atividades de 
organização e 
administração 
de escolas de 
aprendizagem 
comercial.

1,5% incidente so-
bre o total da remu-
neração paga pelas 
empresas do setor 
industrial [sic] aos 
empregados e avul-
sos que prestem o 
serviço durante o 
mês.

311.009 1.932.000
(Valor referente a receitas de 
“Contribuição Social” aprovada 
pela Portaria MTE Nr.  2.681, de 
22/12/ 2011, que aprova a pro-
posta orçamentária do Senac 
para o exercício de 2012/fon-
te: http://www.jusbrasil.com.br/
diarios/33375972/dou-secao-1-
23-12-2011-pg-130. O site do Se-
nac - http://www.senac.br/institu-
cional/exec-orc/arquivos/2011/
base2011.shtml - disponibiliza o 
orçamento de 2011, totalizando 
1.675.088.649,64 de receitas re-
alizadas oriundas do repasse da 
contribuição social).

Senai
Lei nº 
4.048, 
de 
22/01/42

Organização e 
administração 
de escolas de 
aprendizagem 
industrial, 
estendida às 
de transporte e 
comunicações.

1,0% incidente so-
bre o total da remu-
neração paga pelas 
empresas do setor 
industrial aos em-
pregados.

232.753 2.352.537
(Valor referente a “Receitas de 
Contribuições sociais”, aprovado 
pela Portaria MTE nr. 3.000, de 
23/12/2010, que aprova a “pro-
posta orçamentária” do Senai 
para o exercício de 2011).

Senar
Lei nº 
8.315, 
de 
23/12/91

Organização, 
administração 
e execução 
de ensino, da 
formação profis-
sional rural e a 
promoção social 
do trabalhador 
rural.

Alíquota básica: 
2,5% incidente so-
bre o total de re-
muneração paga a 
todos os emprega-
dos pelas pessoas 
jurídicas de direito 
privado ou a elas 
equiparadas que 
exercem as ativida-
des agroindustriais, 
agropecuárias, sin-
dicatos, federações 
e confederações 
patronais rurais, 
empresa associa-
tiva sem produção 
rural, agenciadora 
de mão de obra 
rural.

38.773 398.614
(Valor referente a “Receitas de 
Contribuições sociais”, aprovado 
pela Portaria MTE nr. 2.680, de 
22/12/2011, que aprova, para o 
exercício de 2011, a proposta 
orçamentária do Senar/fonte: 
http://www.senar.org.br/seo/rela-
torios/GraficoRealizado(Receita. 
php?EXERCICIO=2011&COD_
REGIAO=&pagSENAR=1, refe-
rente aos valores efetivamente 
realizados em 2011).

*Fonte: adaptado de http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1999/
SistemaS.htm
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(Continuação do Quadro 5)

Entidade  
(lei de 

criação)
Finalidade Alíquota e 

incidência

Arrecadação
no ano de

1998 
 (R$ mil)*

Arrecadação referente ao ano de 
2011 e/ou 2012

(R$ mil*)

Senat
Lei nº 
8.706, 
de 
14/09/93

Gerenciamento, 
desenvolvimen-
to e execução 
de programas 
voltados à pro-
moção social do 
trabalhador em 
transporte rodo-
viário e do trans-
portador autôno-
mo, nos campos 
de alimentação, 
saúde, cultura, 
lazer e seguran-
ça do trabalho.

1,0% calculado so-
bre o montante da 
remuneração paga 
aos empregados 
(no caso de em-
presa de transporte 
rodoviário) ou 1,0% 
calculado sobre o 
salário de contribui-
ção previndeciária 
dos transportado-
res rodoviários au-
tônomos.

45.289 210.116
(valor referente a “Receitas de 
Contribuições sociais”, apro-
vado pela Portaria MTE nr. 
2.679, de 20/12/2011,  que 
aprova, para o exercício de 
2012, a proposta orçamentá-
ria do Senat. O site do Sest-
Senat -  http://www.sestsenat.
org.br/Paginas/Gest%c3%a3o-
or%c3%a7ament%c3%a1ria.
aspx - disponibiliza o total das 
receitas de contribuições sociais 
arrecadadas em 2011 pelo Se-
nat: R$ 201.433.702,91).

Sesc
Lei nº 
9.853, 
de 
13/08/46

Aplicação em 
programas que 
contribuam para 
o bem-estar so-
cial dos empre-
gados e suas 
famílias, das 
empresas rela-
cionadas.

1,0% incidente so-
bre o total da re-
muneração paga 
pelas empresas 
comerciais aos em-
pregados e avulsos 
que lhe prestem 
serviços.

615.261 3.234.993
 (valor referente a “Receitas de 
contribuições” aprovada pela 
Portaria Nº 356, de 28/12/2011, 
que aprova o orçamento do 
Sesc para o exercício de 2012/ 
Fonte: http://www.jusbrasil.com.
br/diarios/33390311/dou-secao-
1-29-12-2011-pg-74. Segundo 
dados do Serviço de Informa-
ção ao Cidadão do Ministério da 
Fazenda – SIC/MF, / disponibili-
zadas pelo e-mail suporte.sista-
cesso@cgu.gov.br, as receitas 
de contribuições recebidas pelo 
Sesc no ano de 2011 foram de 
R$ 2.860.906).

Sesi
Lei nº 
9.403, 
de 
25/06/46

Organização e 
administração 
de escolas de 
aprendizagem 
industrial, es-
tendida às de 
transporte e co-
municações.

1,5% incidente so-
bre o total da remu-
neração paga pelas 
empresas do setor 
industrial aos em-
pregados e avulsos 
que prestem o ser-
viço durante o mês.

299.063 3.359.273
(valor referente a “Receitas de 
contribuições”, aprovadas na 
Portaria Nº 291, de 28/10/2011, 
que “Aprova a reformulação 
do orçamento do Sesi para 
o exercício de 2011/ fonte: 
http://www.jusbrasil .com.br/
diarios/31905517/dou-secao-1-
31-10-2011-pg-123

*Fonte: adaptado de http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1999/
SistemaS.htm
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(Continuação do Quadro 5)

Entidade  
(lei de 

criação)
Finalidade Alíquota e inci-

dência

Arrecadação
no ano de

1998 
 (R$ mil)*

Arrecadação referente ao ano de 
2011 e/ou 2012

(R$ mil*)

Sest
Lei nº 
8.706, 
de 
14/09/93

Gerenciamento, 
desenvolvimen-
to e execução 
de programas 
voltados à pro-
moção social do 
trabalhador em 
transporte rodo-
viário e do trans-
portador autôno-
mo, nos campos 
de alimentação, 
saúde, cultura, 
lazer e seguran-
ça do trabalho.

1,5% calculado so-
bre o montante da 
remuneração paga 
aos empregados 
(no caso de em-
presa de transporte 
rodoviário) ou 1,5% 
calculado sobre o 
salário de contribui-
ção previndeciária 
dos transportado-
res rodoviários au-
tônomos.

45.289 329.470
(valor referente a “Receitas 
de Contribuições sociais”, 
aprovado pela Portaria MDS 
nr. 357, de 28/12/2011,  que 
aprova, para o exercício de 
2012, a proposta orçamentária 
do Sest. O site do Sest-Senat 
-  http://www.sestsenat.org.
br/Paginas/Gest%c3%a3o-
or%c3%a7ament%c3%a1ria.
aspx - disponibiliza o total das 
receitas de contribuições sociais 
arrecadadas em 2011 pelo Sest: 
R$ 316.747.280,73).

TOTAL
2.478.516
(Dois bilhões, 
quatrocentos 
e setenta e 
oito milhões 
e quinhentos 
e dezesseis 
mil reais)

14.271.639
(quatorze bilhões, duzentos 
e sessenta e dois milhões e 
quinhentos e trinta e cinco mil 
reais, considerando apenas 
as entidades com informações 
disponíveis).

*Fonte: adaptado de http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1999/
SistemaS.htm.
Observações: 1) o Decreto nº. 3.334, de 11/1/2000, delega ao Ministro de Estado do Trabalho e Em-
prego (MTE) competência para aprovar os orçamentos gerais do Serviço Social da Indústria (Sesi), do 
Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), 
do Serviço Social do Transporte (Sest), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). Já a aprovação do orçamento do 
Sebrae é de competência do Ministro do MDIC (cf. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/
d3334.htm e http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D715.htm); 2) Segundo dados 
do Serviço de Informação ao Cidadão do Ministério da Fazenda – SIC/MF, disponibilizadas pelo e-mail 
suporte.sistacesso@cgu.gov.br, as receitas de contribuições recebidas pelo Sescoop no ano de 2011 
foram de R$ 161.949.000,00. Já a Apex-Brasil, segundo a mesma fonte, recebeu, no ano de 2011, o 
valor de R$ 310.248.000,00; 3) além dos valores apresentados no quadro 5, várias entidades do Siste-
ma S possuem também outras fontes de receita, em função da comercialização de serviços, captação 
de recursos via convênios, dentre outras fontes.
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Como se percebe pelo quadro apresentado, seis das 11 entidades 

do Sistema S elencadas já apresentam, em seus sites, acesso transpa-

rente às informações referentes à gestão orçamentária, contendo, dentre 

outras informações, o valor recebido a título de receitas de contribuição 

social, saltando de 1998 para o período presente, de R$ 2,5 para R$ 14,3 

bilhões, isso considerando-se somente as receitas repassadas referentes 

a contribuições sociais das entidades que disponibilizam informações com 

transparência e fácil acesso.

Segundo texto analítico constante do site da Receita Federal, na análi-

se e diagnóstico da estrutura tributária brasileira, é imprescindível explicitar 

a existência dessas contribuições de natureza parafiscal que, se por um 

lado impõem um ônus extra ao sistema produtivo nacional, por outro lado 

buscam aumentar a qualificação profissional e melhorar o bem-estar do 

trabalhador, vez que a manutenção desses institutos no sistema tributário 

depende, basicamente, da percepção de toda a sociedade dos benefícios 

resultantes da aplicação de suas receitas em relação ao custo suportado 

para obtê-las148.

3.1.5 O Sebrae no contexto do Sistema S

O Sebrae diferencia-se das outras entidades do Sistema S por não ser 

vinculado a nenhuma confederação empresarial em especial, embora seu 

Conselho Deliberativo, responsável pela elaboração de suas estratégias 

e ações, seja composto, conforme descrito a seguir, por várias confedera-

ções do setor produtivo (juntamente com órgãos governamentais).

3.2 O Sebrae: entidade privada de interesse público

Assim como as demais entidades ligadas ao Sistema S, o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é um serviço 

social autônomo, presta serviços de interesse público ou social, em função 

do que é beneficiado com recursos oriundos de contribuições parafiscais, 

constituindo-se em uma imbricação entre público-estatal-privado, tanto em 

148  cf.  cf. http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal /1999/SistemaS.htm.
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sua organização interna como nas relações estabelecidas entre Sociedade-

Sebrae-Estado (cf. Lopes, 2001, p. 13).

Assim, o Sebrae tem características de ente do setor público (dado 

seu papel na sociedade e devido também ao fato de praticamente a meta-

de das entidades que compõem o seu Conselho Deliberativo ser formada 

por órgãos estatais e de a maior parte de sua receita ter origem também 

estatal), embora tenha, por outro lado, características de empresa privada 

(uma vez que a iniciativa privada é representada, na entidade, por meio das 

associações e confederações).

Instituição híbrida, o Sebrae não é, portanto, nem privado, nem esta-

tal, nem um órgão apenas técnico, nem político, embora tenha incorporado 

em sua atuação parte destas duas vertentes:

O Sebrae é um órgão interessante do ponto de vista técnico e 
político. Movimenta um orçamento bilionário, tem vários projetos 
e programas em execução, e está presente em todos os Estados 
da Federação. Sua característica marcante, o hibridismo, se não 
é fator explicativo por si, é relevante à medida que desvenda um 
pouco as complexas relações entre setor privado/setor governo/
setor da sociedade civil, via associações de classe. São interes-
ses em jogo, correlações políticas que são estabelecidas, arran-
jos que se dão em esferas relativamente ocultas, que só vêm à 
tona superficialmente. (Lopes, 2001, p. 101)

O Sebrae tem como missão “promover a competitividade e o desen-

volvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte e 

fomentar o empreendedorismo”149, atuando com foco no fortalecimento do 

empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da eco-

nomia por meio de parcerias com setores público e privado, programas de 

capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, 

feiras e rodadas de negócios150.

Os principais eixos de atuação do Sebrae são os seguintes: a) orien-

tação empresarial (atendimento individual e coletivo, nas diferentes áreas 

de gestão), promoção da competitividade e o desenvolvimento sustentável 

dos empreendimentos de micro e pequeno porte, b) educação e desenvol-

149  Cf.  Cf. http://www.sebrae.com.br/uf/para/sebrae/trabalhe-conosco/processo-seletivo.
150  Cf. site do Sebrae Nacional:  Cf. site do Sebrae Nacional: http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-
somos/sebrae-um-agente-de-desenvolvimento.
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vimento da cultura empreendedora (fortalecimento do empreendedorismo 

e a aceleração do processo de formalização da economia por meio de par-

cerias com os setores público e privado), c) capacitação, d) orientação no 

acesso a crédito e serviços financeiros, e) estímulo ao associativismo e ao 

cooperativismo, f) acesso a mercado (principalmente por meio de feiras 

e rodadas de negócios e missões empresariais), g) inovação tecnológica: 

aproximação da micro e da pequena empresa dos centros geradores de 

tecnologia, h) desenvolvimento territorial: projetos que visem o desenvolvi-

mento sustentável dos territórios, buscando a competitividade e o fomento 

ao empreendedorismo, i) articulação institucional de políticas públicas.

3.2.1 Histórico do Sebrae: em busca de sua legitimação e 

 institucionalização151

O objetivo desta seção é tratar da transição do Cebrae (com ‘C’) para 

Sebrae (com ‘S’), mostrando as continuidades e descontinuidades sofridas 

desde um órgão vinculado à Administração Pública Federal para uma enti-

dade da iniciativa privada.

O Sebrae é uma entidade privada sem fins lucrativos152, cuja história 

tem início no ano de 1964, quando o então Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico (BNDE)153 cria o Programa de Financiamento à Pequena 

e Média Empresa (Fipeme) e o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Cientí-

fico (Funtec), atual Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O que viria a ser, posteriormente, o Cebrae, nasce, então, a partir 

de iniciativas de concessão de crédito aos pequenos empresários e das 

relações entre mercado de crédito e o Estado, bem como das primeiras ini-

ciativas de desenvolvimento de atividades de produção de pequeno porte, 

gestadas, nos anos 60, na Sudene e no BNDE.

151  Esta seção usa como fonte de referência o texto  Esta seção usa como fonte de referência o texto Programa Sebrae de Capacitação em Atendi-
mento Individual (Sebrae, 2007), bem como as obras de Melo (2008), Cypriano (2004) e Lopes (2001), 
aos quais rendemos nossos agradecimentos e a autoria dos textos aqui parafraseados.
152  Síntese do relato elaborado pelo Sebrae, disponível no site  Síntese do relato elaborado pelo Sebrae, disponível no site http://www.sebrae.com.br/customi-
zado/ sebrae/institucional/.
153  Atualmente denominado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Atualmente denominado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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Tanto a Sudene quanto o BNDE, cada um a seu modo, atuavam de 

forma a financiar as pequenas indústrias, a Sudene visando o desenvolvi-

mento e a geração de renda no Nordeste e o BNDE visando desenvolver o 

mercado consumidor das grandes empresas.

Parte dos recursos do Fipeme era oriundo do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento/BID (49 milhões de dólares) e outra parte do Banco ale-

mão Kreditenstalt für Wiederaufbau/KfW (62 milhões de marcos) e, dessa 

forma, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) exigiu a criação 

de um Grupo Executivo para gerir o Fipeme, com o intuito de tutelar a apli-

cação dos recursos destinados por eles às pequenas e médias empresas, 

por meio do Fipeme.

O Fipeme tinha como objetivo a “aquisição de equipamentos, instala-

ção e montagem, obras de construção civil e assistência técnica, até o limi-

te de 500 mil dólares, com longo prazo de pagamento e juros mais baixos 

do que os oferecidos pelo mercado à época” (Lopes, 2001, p. 72). Além de 

disponibilização de crédito, o Fipeme destinava parte de sua contribuição 

financeira ao atendimento de serviços técnicos para elaboração de projetos 

industriais e de assistência técnica para fomentar a produtividade, ativida-

des que eram feitas por um grupo de trabalho que acompanhava o desen-

volvimento das empresas, além da prestação de serviços informacionais. 

Surgiam, assim, as primeiras consultorias sistematizadas às pequenas 

e médias empresas, que serviam (de forma implícita) para avaliar a capa-

cidade de cumprimento das obrigações e acompanhar o desenvolvimento 

das pequenas empresas, seu aumento de produtividade, de racionalidade 

etc., trabalho que, mais tarde, passaria a ser responsabilidade do Cebrae.

Os grupos de trabalho do Fipeme deslocavam-se até os pequenos e 

médios empreendimentos para oferecer aos empresários assistência nos 

aspectos financeiros e administrativos.

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) iden-

tificou a necessidade de criar um programa especial para a promoção das 

pequenas e médias indústrias da região, tendo em vista sua contribuição ao 

produto industrial e sua relevância na absorção de mão de obra.
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Além disso, o Fipeme não incluía em sua área de atuação os Estados 

nordestinos, na suposição de que estes contavam com os programas e 

recursos da Sudene.

É a experiência do BNDE, mais do que a da Sudene, que influenciou as 

medidas do governo. O BNDE manteve um grupo de trabalho para estudar 

o desenvolvimento das pequenas e médias empresas e, em 1960, enviou 

ao governo um memorando contendo um diagnóstico do setor e propondo 

formas de apoio às médias empresas. Conhecido como “Documento 33”154 

(ou “Problemas da Pequena e Média Empresa”, cf. Brasil, 1960), propunha 

a criação do Grupo Executivo de Assistência à Média e Pequena Empresa 

(Geampe) e anexava um anteprojeto de decreto encaminhado à Presidên-

cia da República. O Geampe foi criado em 1960, porém, não chegou a sair 

do papel.

No “Documento 33” encontrava-se a seguinte referência:

Determinados aspectos do desenvolvimento industrial do País es-
tão a indicar, de modo inequívoco, a conveniência e oportunidade 
de vigorosa e disciplinada ação protetora do Estado em favor da 
pequena e média indústria nacional [...] Com efeito, o problema 
da pequena e média empresa só se apresenta em um dado sis-
tema econômico a partir de certo nível de desenvolvimento, isto 
é, quando atinge expressão relevante e teor de concentração de 
capital em grandes empresas, atuando em diferentes setores, 
nos quais passam a exercer ponderável e crescente influência, 
lançando na faixa de marginalidade os pequenos e médios em-
presários. (Mancuso, 2002, p. 30)

Não existia ainda, à época, a categoria microempresa e mesmo a 

classificação por porte (pequena, média e grande) não tinha uma definição 

reconhecida legalmente. Esta classificação por porte somente tinha utili-

dade dentro das instituições de crédito, sendo incorporada pelas medidas 

estatais a partir do “Documento 33”. Os programas de crédito não eram 

contínuos e os recursos destinados a estas empresas eram “o que restava” 

dos recursos para financiamento.

154  Já no Governo de Juscelino Kubistchek se percebia a situação de desigualdade de condições en- Já no Governo de Juscelino Kubistchek se percebia a situação de desigualdade de condições en-istchek se percebia a situação de desigualdade de condições en-stchek se percebia a situação de desigualdade de condições en-
tre empresas nacionais e estrangeiras, reconhecida oficialmente. Por isso, foi elaborado e divulgado 
no Governo JK o �Documento 33”, elaborado pelo Conselho de Desenvolvimento da Presidência da 
República, o mesmo organismo que planejava e coordenava a execução do Plano de Metas (http://
www.sebrae-sc.com.br/novos_destaques/oportunidade/default.asp?materia=4334).
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Em 1966, o Fipeme fez um levantamento dos principais problemas 

empresariais das pequenas e médias empresas, com destaque para a falta 

de preparo do empresariado, deficiências na estrutura empresarial e contá-

bil e falta de informações sobre o mercado (cf. Mancuso, 2002), bem como 

um balanço de suas atividades, e enumerou os problemas na realização 

do programa, advindos do fato de que ele partia da concepção de que as 

pequenas empresas deveriam ser tratadas sob os mesmos critérios que as 

grandes, só que em escala menor.

O relatório elaborado pelo Fipeme teria sido o primeiro diagnóstico 

feito sobre as características das pequenas e médias empresas (cf. Melo, 

2008, p. 41). Em função disso, o BNDE buscou nos bancos de desenvol-

vimento estaduais formas de garantir assistência gerencial. Após, firmou 

convênio com o Massachussetts Institute of Technology (MIT) e disso resul-

tou o Sistema de Informações Gerenciais para as Pequenas e Médias Em-

presas (Sipeme), primeiro documento a sistematizar os fatos importantes 

de uma pequena empresa, se tornando o “livro de ouro” dos consultores de 

então, utilizado, principalmente, pelas entidades credenciadas do Cebrae 

no sul do País.

Melo (2008, p. 41) relata que, a partir deste relatório, o BNDE criou o 

Fundo de Desenvolvimento da Produtividade (Fundepro), para promover a 

produtividade destas empresas, destinando recursos à modernização nas 

áreas de administração, produção e mercado, fundo este que auxiliava o 

Fipeme.

Em 1967, a Sudene instituiu, nos Estados do Nordeste, os Núcleos 

de Assistência Industrial (NAI), por meio de convênios com universidades 

federais, federações das indústrias, bancos, companhias estaduais, secre-

tarias de indústria e comércio, além do acordo de cooperação firmado entre 

a Sudene e o Research Institute for Management Science, da Holanda, e 

com o United States Agency for Internacional Development, para formar 

consultores especializados em assuntos das pequenas empresas para atu-

arem nos NAI155.

155  Vários dos NAIs existentes em todos os Estados do Nordeste se tornaram, posteriormente, parte  Vários dos NAIs existentes em todos os Estados do Nordeste se tornaram, posteriormente, parte 
do corpo organizacional do Cebrae.
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Os NAI tinham como função a prestação de assistência técnica às 

empresas de pequeno porte, a elaboração de projetos para a obtenção de 

financiamento e incentivos fiscais, o treinamento de recursos humanos e a 

elaboração de estudos e pesquisas setoriais156.

Em uma pesquisa realizada naquela época, identificou-se que a má 

gestão dos negócios estava diretamente relacionada com os altos índices 

de inadimplência nos contratos de financiamento celebrados com o banco. 

O Fipeme e o Funtec formavam o Departamento de Operações Especiais 

do BNDE, no qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e 

pequenas empresas.

Em 1971, o BNDE levou ao governo a proposta de criação do Centro 

Brasileiro de Apoio Gerencial às Pequenas e Médias Empresas (Cebrae), 

conforme relatado no discurso do primeiro Diretor-Presidente do Cebrae, 

João Lourenço Corrêa do Lago Filho, datado de 1972 (apud Mancuso, 

2002, p. 33):

A criação do Cebrae é uma consequência de uma série de ex-
periências ocorridas nestes últimos sete anos, dentro do BNDE. 
Como sabem, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
foi criado em 1952, com a função específica de promover e am-
pliar o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. [...] Em 1964, 
chegou-se à conclusão, dentro do Banco, de que as indústrias 
mecânicas pesadas estavam passando por uma crise de merca-
do, para a colocação de seus produtos. Não tanto por falta de 
demanda, mas por falta de financiamento. [...] Qual é o mercado 
da indústria pesada? É a pequena e média empresa. Então, co-
meçou o apoio à pequena e média empresa, dentro do BNDE. 
Esse apoio surgiu de um sentimento profundamente egoístico. 
Simplesmente nós precisávamos criar condições para que aque-
las empresas, que já havíamos financiado, pudessem nos pagar. 
[...] A lei do Banco não permitia que financiássemos determinados 
setores industriais... A saída que se conseguiu foi a criação de um 
fundo especial. Surgiu, então, o Fipeme. [...] Dentro do Fipeme, 
tínhamos que fazer um certo tipo de assistência técnica. Procurá-
vamos encorajar o empresário a fazer o seu próprio projeto... Isso 
evoluiu e não tínhamos mais recursos humanos para dar esse 

156  Os NAI foram embriões do trabalho que futuramente seria realizado pelo Sebrae. Até então, o 
Cebrae credenciava entidades estaduais para operacionalizar os projetos, sendo os NAI, com origem 
na Sudene, as mais importantes. Neste sentido, poder-se-ia dizer que o Cebrae constituía-se, em nível 
nacional, mais um órgão coordenador do que executor.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



201

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

tipo de assistência... Então, no ano passado (1971), foi feito um 
memorando à direção do BNDE para que se criasse dentro do 
Departamento de Operações Especiais um núcleo de assistência. 
Esse memorando foi muito bem recebido pela administração e 
mostrado pelo presidente do BNDE ao Sr. Ministro do Planeja-
mento. Ele se entusiasmou pelo assunto e, de um simples memo-
rando propondo um núcleo, surgiu o Cebrae.

Em 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do Pla-

nejamento, foi criado o Centro Brasileiro de Apoio Gerencial às Pequenas 

e Médias Empresas (Cebrae), juridicamente caracterizado como sociedade 

civil sem fins lucrativos e vinculada à Administração Pública (com recursos 

oriundos de transferências do governo, não havendo regularidade no re-

passe). A medida atendia a disposição do governo federal de fortalecer o 

poder de competição da indústria nacional, vez que cabia à recém-criada 

entidade os seguintes objetivos, conforme estatuto original:

• Prestar assistência gerencial às pequenas e médias empresas em 

aspectos tecnológicos, econômicos, financeiros e administrativos;

• Assistência para o crédito via preparação de projetos, assessoria 

financeira, articulação entre empresas e bancos de desenvolvimento, 

acompanhamento na aplicação de recursos financeiros;

• Assistência técnica (diagnóstico, estudos de localização, leiaute, 

contabilidade, assessoria fiscal etc.);

• Treinamentos de dirigentes, executivos e de pessoal de nível técnico-

administrativo, mediante utilização de ensino e convênios com univer-

sidades e outras instituições;

• Realização de pesquisas; 

• Implantação de um sistema brasileiro de assistência à pequena e mé-

dia empresa.

Faziam parte do Conselho Deliberativo do Cebrae, o BNDE, a Finan-

ciadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Associação Brasileira de Institui-

ções Financeiras de Desenvolvimento (ABDE).

Nos anos seguintes à sua criação, o Cebrae busca treinar e capaci-

tar pessoal para prestar assistência e consultoria e, até meados dos anos 

1970, atravessa uma fase de afirmação de seu papel institucional, com 
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experimentação e aprendizado, buscando desenvolver processos de mas-

sificação da assistência gerencial com a utilização de mídias de grande 

penetração, como a televisão, o jornal e o rádio (cf. Cypriano, 2004)157.

Instalado o Cebrae, sua Diretoria baixou as primeiras normas opera-

cionais estabelecendo o modelo a ser adotado pelas entidades executo-

ras, isto é, os agentes do Sistema. Inicialmente, as ações do Cebrae eram 

fragmentadas, uma vez que atuava por meio de inúmeras entidades cre-

denciadas, entre as quais estavam os Núcleos de Assistência vinculados 

à Sudene e os Institutos de Assistência Gerencial dos Estados da Região 

Sul.

A implantação da rede de agentes começou com o credenciamento 

de entidades parceiras nos Estados, o que foi facilitado pela existência, 

em alguns deles, de estruturas montadas em condições de integrarem o 

Sistema.

A seguir, apresentamos os nomes das entidades que foram, cumula-

tivamente, agregadas como credenciadas no Cebrae, conforme listado por 

Mancuso (2002, p. 48):

• No ano de 1972: Instituto de Desenvolvimento do Estado da Guana-

bara (IDEG-RJ), Instituto Brasileiro de Assistência Gerencial de Santa 

Catarina (IBAGESC), Centro de Assistência Gerencial de Minas Ge-

rais (CEAG/MG), Instituto de Desenvolvimento Industrial do Espírito 

Santo (IDEIS/ES), Fundação Centro de Desenvolvimento Industrial 

(CEDIN/BA), Núcleo de Assistência Empresarial do Ceará (NAE/CE), 

Instituto Paranaense de Assistência Gerencial à Pequena e Média 

Empresa (IPAG) e Núcleo de Assistência Industrial da Paraíba (NAI/

PB);

• No ano de 1973: Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ser-

gipe (CONDESE), Instituto de Desenvolvimento Empresarial do Rio 

Grande do Sul (IDERGS), Núcleo de Assistência Industrial (NAI/PE), 

Núcleo de Assistência Empresarial do Maranhão (NAE/MA), Centro 

157  Segundo depoimento coletado por Cypriano (2004), um ex-colaborador do então Cebrae diz que  Segundo depoimento coletado por Cypriano (2004), um ex-colaborador do então Cebrae diz que , um ex-colaborador do então Cebrae diz que  um ex-colaborador do então Cebrae diz que 
�a ênfase era muito centrada na questão do conteúdo, de modernizar a gestão das pequenas empre-
sas. Naquele momento estávamos formando essa massa crítica, pois o Cebrae era praticamente uma 
grande empresa de treinamento e consultoria”.
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Goiano de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa (CE-

GEM), Centro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa 

do Estado de São Paulo (CEAG/SP), Comissão de Desenvolvimento 

do Estado do Amazonas (CODEAMA) e Núcleo de Assistência Ge-

rencial do Piauí (NAG/PI);

• No ano de 1974: Núcleo de Assistência Empresarial do Rio Grande 

do Norte (NAE/RN), Centro de Assistência Gerencial do Pará (CE-

AG/PA) e Centro de Assistência Gerencial do Acre (CEAG/AC).

Entre 1972 e 1974, o Governo Médici desenvolveu o primeiro Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), que tinha como objetivo fortalecer 

o poder de competição da indústria nacional, “equiparando as condições 

em que opera, em face da empresa estrangeira” (Mancuso, 2002, p. 40). 

Em sua obra Sebrae 30 anos (p. 45), Mancuso cita o depoimento do então 

Ministro do Planejamento, Reis Velloso, sobre a criação do Cebrae:

Ao lado de uma reestruturação setorial, surgiu principalmente a 
ideia de dar capacidade gerencial à pequena empresa, para que 
ela se tornasse competitiva e pudesse crescer. O objetivo, de en-
tão, era que a pequena empresa se tornasse uma média empre-
sa, e passasse a ter, dessa forma, expressão dentro da economia 
brasileira. E, com isso, nós criamos o novo instrumento, que foi 
o Cebrae [...] para dar o apoio à pequena empresa para que ela 
adquirisse melhores estruturas, melhores condições de competir, 
principalmente do ponto de vista de capacidade gerencial, de se 
organizar melhor para absorver métodos de gestão mais moder-
nos.

Até 1974, dois anos após sua criação, o Cebrae passou por uma fase 

de consolidação do Sistema158. A partir daí, e até 1977, foi o período de 

criação dos programas específicos para as pequenas e médias empresas, 

tais como programas de tecnologia e gerenciamento empresarial.

158  Em 1974, o Cebrae já contava com 230 colaboradores, dos quais apenas sete no núcleo central, 
e estava presente em 19 Estados. Ainda no ano de 1974, o Fipeme é finalizado e o BNDE implanta o 
Programa de Operações Conjuntas (POC), que abarcava grandes empresas. Até este momento, confor-
me nota Melo (2008, p. 42), temos o princípio da institucionalização das pequenas e médias empresas 
a partir de atores de mercado de crédito, a saber, a Sudene e, principalmente, o BNDE e os bancos de 
desenvolvimento regional e, juntamente com o crédito, surgem as primeiras formas de consultorias às 
pequenas empresas.
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Uma fase marcante foi certamente a luta já empreendida entre 1975 

e 1979, quando a ênfase, no País, era dada aos grandes projetos e às 

grandes empresas, e o Cebrae, com pouco mais de cinco anos, volta-se 

para a empresa de micro e pequeno porte, provocando uma mudança de 

mentalidade no mundo acadêmico (escolas e universidades), que, naquele 

período, enfatizava os grandes empreendimentos em detrimento dos pe-

quenos negócios159.

A este respeito, o ex-Presidente do Sebrae Paulo Lustosa  (apud Lo-

pes, 2001) diz que “o foco do Cebrae nas políticas públicas provoca o surgi-

mento de grande espaço na mídia para a questão das pequenas empresas 

[...] um dos marcos significativos de nossa atuação no Cebrae foi colocar a 

questão da microempresa no dia a dia das pessoas”160.

A partir daquele momento, a intenção do Cebrae era fazer com que as 

pequenas empresas se tornassem o elemento central de qualquer política 

de desenvolvimento que se instalasse no País, e criar uma imagem de 

equivalência entre pequena empresa e ação empreendedora, por meio da 

mídia (principalmente televisão) e de publicações especializadas.

Ainda segundo Lustosa (idem, ibidem), “criou-se, naquele tempo, a 

mística da pequena empresa. Ficava bem às pessoas falar sobre a peque-

na empresa, usá-la como bandeira política. Isso nós capitalizamos demais. 

O que fez do Cebrae uma máquina de sonhos, uma luta permanente”. Pela 

primeira vez forma-se uma opinião pública sobre os pequenos negócios, 

segundo Mancuso (2002), fazendo largo uso de uma linguagem figurativa e 

empregando estratégias eufemizadoras na sua comunicação simbólica.

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), de 1975 a 1979, con-

solidou o Sistema Cebrae, uma vez que propunha sua atuação em todos os 

Estados, abarcando não só setores da indústria e comércio, como também 

159  A partir dos anos 1970, o tema das pequenas empresas adquire relevância no âmbito governa-
mental. Até então, o projeto de industrialização inaugurado por Getúlio Vargas, na década de 1930, e 
os governos posteriores viam nos grandes empreendimentos o caminho para um projeto nacional de 
desenvolvimento rápido e efetivo (cf. Lopes, 2001, p. 72).
160  Hoje nos parece trivial esse discurso de apoio aos pequenos negócios, mas é preciso levar em 
consideração que ele teve de se firmar contra uma característica da realidade brasileira, a cultura da 
�grande empresa”, o que dificultou a institucionalização do conceito de empreendedorismo a partir dos 
pequenos negócios.
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exportação e agricultura, tendo significado histórico, pois, pela primeira vez, 

o apoio às pequenas e médias empresas é inserido em um plano de go-

verno, tendo no Cebrae o principal órgão executor dos programas governa-

mentais (cf. Melo, 2008, p. 44).

O terceiro estatuto do Cebrae, aprovado pelo Conselho Deliberativo 

em 7 de dezembro de 1976 (cf. Mancuso, 2002, p. 56), estabelece nova de-

nominação para o Cebrae, sem alterar a sigla: “Em vez de Centro Brasileiro 

de Assistência Gerencial, a entidade passa a se chamar Centro Brasileiro 

de Apoio à Pequena e Média Empresa.” O Instituto de Planejamento Eco-

nômico e Social (IPEA), de acordo com o documento, passa a integrar os 

“membros instituidores” do Cebrae e o presidente do IPEA passa a presidir 

o Conselho Deliberativo da entidade.

Além disso, o Cebrae absorve o Programa Nacional de Treinamento 

de Executivos (PNTE) da Secretaria de Planejamento, herdando a Central 

Brasileira de Casos, mecanismo criado para registro e difusão de casos 

concretos exemplares e de interesse didático.

Ainda no ano de 1976, a estrutura do Cebrae é alterada, absorvendo 

a quase totalidade dos Agentes Estaduais, que passam a se denominar 

Centro de Assistência Gerencial (Ceag), tendo como membros instituidores 

e participantes dos Conselhos Deliberativos os bancos de desenvolvimento 

dos Estados, federações de indústrias, federações e associações comer-

ciais, universidades e outras instituições relacionadas com as atividades 

das empresas de pequeno porte.

Assim, as entidades credenciadas no Cebrae nos vários Estados 

da Federação (que antes apenas executavam os programas do Cebrae, 

embora com autonomia administrativa) passam a fazer parte do corpo do 

Cebrae.

Segundo Melo (2008, p. 45), a ideia de consolidar e ampliar o Cebrae 

significava buscar a unificação do Sistema, uma vez que as entidades cre-

denciadas até então tinham formas de atuação próprias, sem programas 

comuns, embora coordenados pelo mesmo órgão central.

Portanto, ampliar o Sistema Cebrae significava, em alguma medida, 

ampliar a atuação do governo federal nos Estados:
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Os CEAGs sobreviviam mais à custa do governo estadual do que 
do governo federal. Todos tinham interesse pelo Cebrae, todos 
brigavam pelo Cebrae regional. Convivi com eles todos, no Mato 
Grosso, no Rio Grande do Sul, na Bahia... aí, entra o chamado 
governo democrático. Eles entraram logo cortando o orçamento 
dos CEAGs. Então, já no início do mandato da nova safra de go-
vernadores (eleitos em 1986), o Cebrae afundou. (Guarino apud 
Mancuso, 2002, p. 80)

Apesar da existência de uma rede de troca de informações e experi-

ências entre os CEAGs, a ampliação do Cebrae pelo País teve que superar 

resistências de alguns Estados, como Pernambuco, por exemplo, onde o 

NAI resiste à mudança, bem como o governo estadual, que não queria 

renunciar ao controle de um órgão que passaria, então, a ser comanda-

do pelo governo federal. A solução foi, em Pernambuco, a criação de um 

Ceag coexistindo com um NAI e um acordo que o transformava em órgão 

executor do Ceag, situação só resolvida em 1980, com o esvaziamento da 

Sudene e a incorporação do NAI ao Ceag.

Em outros Estados também houve resistência por parte das entidades 

da classe empresarial. No Pará, as federações questionavam o caráter de 

sociedade civil do Cebrae, já que o governo tinha peso muito grande na sua 

administração.

Segundo Lopes (2001, p. 75), o Cebrae foi, gradativamente, se con-

solidando, estabelecendo convênios com órgãos da Administração Pública 

Federal, tendo promovido, em 1977, o 10º Simpósio Latino-Americano e 

do Caribe da Pequena e Média Empresa, evento que debateu políticas em 

prol das pequenas e médias empresas em vários países: “Ao término do 

Simpósio, o Ministro Reis Velloso anuncia o Promicro, Programa Nacional 

de Apoio à Microempresa, com recursos a serem geridos pelo Cebrae e 

seus agentes.”

O Promicro foi o primeiro programa nacional desenvolvido pelo Ce-

brae, que se firma enquanto um sistema presente em todo o território na-

cional161.

161  O Promicro, no âmbito do qual pela primeira vez se utiliza o termo �microempresa”, consistia em 
linhas de crédito orientado (isto é, associado à assistência gerencial) do BNDE e bancos regionais de 
desenvolvimento e, para a sua execução, negociou-se com os governos e bancos estaduais a criação de 
linhas de crédito de acesso facilitado em acréscimo aos recursos do BNDE.
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Em 1977, as ações do Cebrae eram estritamente técnico-gerenciais, 

voltadas primordialmente aos pequenos e médios empresários. Seus re-

cursos, nesse momento, advêm de “contribuições e doações de entidades 

públicas e privadas, dotações orçamentárias de pessoa jurídica de direito 

público, transferências específicas da União e outras entidades públicas 

destinadas ao Programa Nacional de Treinamento Empresarial, dentre ou-

tras fontes” (Lopes, 2001, p. 82).

Ao Promicro seguiram-se outros programas de crédito vinculados a 

segmentos empresariais específicos e, a partir de 1980, conforme revela 

Mancuso (2002, p. 68), “o Cebrae começa a operar sua linha própria de 

crédito, com a criação do Programa Seplan/Cebrae”, tendo como agentes 

financeiros os bancos estaduais de desenvolvimento.

A partir de 1980, o Pronaex se torna carro-chefe, com a finalidade de 

financiar empresas exportadoras. Em 1983, são intensificadas as medidas 

pró-exportação pelo governo federal.

Até 1985, outros programas de desenvolvimento setorial são executa-

dos pelo Cebrae em parceria com ministérios, como é o caso do Programa 

de Geração de Emprego e Renda (Progerar), Cidades de Porte Médio (liga-

do ao Ministério do Interior, tendo o Cebrae como um dos órgãos executo-

res), Programa Nacional de Apoio à Empresa Rural (Pronagro), Programa 

Nacional de Serviço à Pequena e Média Empresa (Pronac), Bolsa de Ne-

gócios, Programa de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresa 

(Patme). 

Junto a todos esses programas crescia o trabalho de consultoria, o 

que exigia a formação de consultores pela própria organização162, nas di-

versas áreas de atuação (como tecnologia, crédito e mercado).

O período de 1980 a 1982 foi marcado como a fase de institucionali-

zação e divulgação do Sistema Cebrae, sendo também importante para a 

sua consolidação nacional e internacional. É nesse período que a entidade 

toma corpo e se torna mais conhecida dentro do próprio governo, articu-

162  Em 1979, o Cebrae havia formado 1.200 consultores especializados em micro, pequenas e médias  Em 1979, o Cebrae havia formado 1.200 consultores especializados em micro, pequenas e médias 
empresas.
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lando propostas para melhorar a produtividade das empresas (cf. Sebrae, 

2007, p. 7).

A década de 1980 consolida vários arranjos organizacionais (coopera-

tivas, incubadoras, APL’s etc.) que dão base para se pensar os pequenos 

negócios de forma positiva, e deles esperar o desenvolvimento social, já 

que as grandes empresas não são mais estáveis para os trabalhadores, 

como bem nota Cypriano (2004, p. 118): “Com isso, as MPE passam ao 

polo positivo do pensamento social e, portanto, para o Cebrae apoiar-se 

sobre essa convenção cognitiva é institucionalizar-se no polo positivo, por 

uma metáfora naturalizadora entre as MPE e a organização do Sebrae”.

A partir de 1982, o Cebrae passa a ter uma atuação mais política. 

Nessa época, surgem as associações empresariais, com prestígio junto 

ao governo, e as micro e pequenas empresas passam a reivindicar mais 

atenção governamental para seus problemas. O Cebrae atua no encami-

nhamento das demandas empresariais para os demais órgãos públicos. É 

também desse ano a criação dos programas de desenvolvimento regional, 

no âmbito dos quais se investiu muito em pesquisa para elaboração de 

diagnósticos setoriais que fundamentassem a ação nos Estados.

Em 1984, sob a égide do Programa Nacional de Desburocratização163, 

é criado o Estatuto da Microempresa e apresentado Projeto de Lei que lhe 

assegura tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos 

administrativos, tributário, trabalhista, previdenciário e creditício. Mesmo 

assim o setor continua não obtendo dos poderes Legislativo e Executivo as 

merecidas e necessárias medidas que pudessem garantir sua viabilidade.

As reformas promovidas no setor público a partir de 1984 repercutem 

sobre o Cebrae, que deixa de ser ligado ao Ministério do Planejamento 

e passa a se vincular ao Ministério da Indústria e Comércio e a abarcar 

expressamente, em seu âmbito de atuação, a microempresa. Nessa épo-

ca, o Conselho Deliberativo da instituição é ampliado, absorvendo vários 

163  O Programa Nacional de Desburocratização foi lançado em 1979 pelo governo federal, implemen-
tado sob a responsabilidade do Ministro Extraordinário Hélio Beltrão, que já havia exercido o cargo de 
Ministro do Planejamento no Governo Costa e Silva e que, posteriormente, exerceria papel fundamen-
tal na aprovação do Estatuto da Micro e Pequena Empresa/Lei n. 7.256, de 1984 (cf. Lopes, 2001, p. 
76).
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órgãos e entidades governamentais, que passam a ter predominância no 

colegiado.

Segundo Melo (2008, p. 54), a estrutura orçamentária da entidade foi 

vinculada à administração pública e passou de sociedade civil a autarquia. 

Os recursos advinham de orçamentos anuais e plurianuais da União e de 

créditos orçamentários, principalmente, tendo sido criado o Conselho de 

Desenvolvimento da Micro, Pequena e Média Empresa (Copeme) para ge-

rir seu orçamento.

Até então, os recursos do Cebrae eram extraorçamentários, recebidos 

como doação, transferência de recursos a uma sociedade civil, mas, por 

meio do Copeme, o Cebrae se torna unidade orçamentária da administra-

ção pública, o que lhe garantiria mais estabilidade financeira, não fossem 

os cortes que se seguem nos anos posteriores.

A partir de 1985 se delineiam as grandes áreas de atuação do Ce-

brae: a) capacitação gerencial (linha tradicional de ação); b) instrumentos 

de mercado que se consubstanciam como geradores de oportunidades de 

negócios; c) desenvolvimento tecnológico (objetivando a modernização do 

parque industrial das pequenas empresas, articulado com os organismos 

de geração e desenvolvimento tecnológico); d) acesso a crédito e serviços 

financeiros, de forma orientada, em articulação com agentes financeiros (cf. 

Cypriano, 2004).

Ao mesmo tempo em que estava vinculado ao governo federal, o 

Cebrae posicionava-se contra uma política propugnada por esse mesmo 

governo (no caso, o Plano Cruzado)164, extrapolando há muito o papel de 

entidade de assessoria técnica, visto que já na década de 1980 “inicia um 

trabalho de acompanhamento e de assessoria próximo ao Legislativo, de 

modo a viabilizar, na prática, tratamento diferenciado às micro e pequenas 

empresas” (Mancuso, 2002, p. 49).

Conforme relata Lopes (2001, p. 80), a transferência da sede do Rio 

de Janeiro para Brasília, em 1986, também pode ser considerada como um 

fator importante na nova postura adotada pelo Cebrae. Embora o primeiro 

164  O Plano Cruzado foi decretado pelo então Presidente José Sarney em fevereiro de 1986, criando  O Plano Cruzado foi decretado pelo então Presidente José Sarney em fevereiro de 1986, criando 
uma nova moeda e o �congelamento” de preços.
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estatuto da entidade determinasse a sede em Brasília, na Capital Federal 

funcionava apenas um escritório de representação. Sua sede funcional era 

a Associação Comercial do Rio de Janeiro, o que dificultava as relações 

com o governo federal e as articulações políticas necessárias à defesa de 

seus objetivos.

O Cebrae não restringiu a sua atuação à assessoria técnica, articulan-

do-se como entidade que demandava políticas para o segmento, o que, de 

alguma forma, pressupunha certa representatividade, real ou suposta.

No cenário internacional, o Brasil sofria fortes pressões do FMI para 

reduzir os gastos públicos e, em fevereiro de 1986, quando é lançado o 

Plano Cruzado (sob a gestão do então Presidente José Sarney), com a 

criação de uma nova moeda e o “congelamento” de preços, o Cebrae entra 

em conflito com o governo federal, considerando as medidas perniciosas 

ao segmento dos pequenos empreendimentos e alertando os pequenos 

empresários dos riscos de se obter empréstimos, já que os juros eram bai-

xíssimos (cf. Melo, 2008, p. 55).

Na observação de Melo (2008, p. 51), a administração do Diretor-

Superintendente Paulo de Tarso Lustosa da Costa (1987-1989) marca a 

passagem de uma atuação essencialmente técnica para uma atuação que 

colocou as políticas na agenda do Cebrae, que passou a se envolver efeti-

vamente, junto aos órgãos públicos, na formulação e proposição de políti-

cas públicas em prol das MPE, em especial da simplificação da legislação.

A partir de pesquisa realizada por Lopes (2001, p. 80), no acervo da 

Secretaria Especial de Informática do Senado Federal (Prodasen), iden-

tificou-se uma série de discursos parlamentares, por diferentes partidos, 

principalmente a partir de 1987, que enfocaram a defesa do capital priva-

do nacional e a crescente relevância da temática das micro e pequenas 

empresas, bem como a necessidade de o Estado intervir, implementando 

políticas voltadas para este segmento.

Três referências chamam a atenção na análise dos discursos parla-

mentares compreendidos até o início da década de 1990, sobre a participa-

ção do Cebrae junto ao Congresso:

Em 24/05/88, o Deputado Érico Pegoraro, do PFL/RS, comen-
tava sobre a solicitação do Cebrae relativa à inclusão, no texto 
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constitucional, do tratamento diferenciado à pequena empresa. O 
Deputado Carlos Vinagre, do PMDB/PA, em 29/06/88 discursa-
va sobre o elenco de medidas elaboradas pelo Cebrae em favor 
das micro, pequenas e médias empresas. E, por fim, o Deputado 
Marcos Formiga, PL/RN, em 27/11/89, por sua vez, criticava a 
política econômica do governo e a luta do Cebrae para reverter 
esse quadro, citando a tentativa de privatização do órgão. (Lopes, 
2001, p. 81)

Em que pese o fato de o Cebrae, em um espaço de dez anos, não ter 

sofrido alterações enquanto pessoa jurídica, ele passou, porém, por modifi-

cações no que concerne à sua composição interna, origem dos recursos e 

objetivos institucionais.

Lopes (2001, p. 81) aponta para uma mudança fundamental que con-

cerne ao campo de atuação do órgão, deslocando-se de uma atuação téc-

nica para o âmbito político:

a) Juridicamente, o Cebrae constituiu-se em entidade civil sem 
fins lucrativos, ainda que vinculado ao aparato estatal;

b) Não sendo órgão da Administração Pública, esteve a ela vincu-
lado por meio do BNDE, Seplan e MIC, respectivamente. O exer-
cício das funções mais importantes da entidade era efetuado por 
nomeação governamental. Os espaços e funções do Executivo 
(federal e estadual) e iniciativa privada não estavam delimitados;

c) O discurso institucional do Cebrae, de cunho técnico e com 
funções de assessoria, não condiz com suas práticas, voltadas 
também para tentativas de influenciar o processo decisório das 
políticas públicas;

d) O Cebrae se constitui como Sistema à medida que os Ceag vão 
ampliando e consolidando seu campo de ação. Essa expansão 
conferiu-lhe capilaridade e, por meio de ações voltadas à adesão 
da opinião pública para a defesa dos pequenos empreendimen-
tos, o órgão adquiriu maior força política e, consequentemente, 
maior poder de barganha do ponto de vista político;

e) O Cebrae era um órgão híbrido, já que não apresentava esta-
tuto de agência estatal e nem de entidade privada, articulando-se 
de modo mais ou menos intenso com um ou outro, conforme a 
correlação de forças estabelecida, característica estas que serão 
mantidas na atuação do Sebrae.

Chama a atenção, também, o fato de que as várias mudanças em 

relação aos vínculos do Cebrae com a burocracia estatal, contudo, não 
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impediram a contínua redução em seus recursos, surgindo propostas que 

variavam desde a defesa da extinção da entidade até uma forma alternativa 

de seu financiamento, via porcentagem incidente no montante destinado 

aos serviços sociais autônomos.

No período de 1987 a 1990165, o Cebrae enfrenta a chamada “Opera-

ção Desmonte”, que consistiu, segundo reportagens publicadas pelo jornal 

Folha de S. Paulo (28/8/1988), na tentativa de extinção de vários órgãos 

vinculados ao aparato estatal com o objetivo de conter o déficit público. 

Previa-se a extinção de três ministérios e 14 órgãos federais, dentre os 

quais o Cebrae, com o argumento de que a Constituição promulgada em 

1988 transferia recursos da União a Estados e municípios, sendo inviável a 

manutenção do aparato estatal em vigor.

As alternativas dadas pelo governo federal ao Cebrae eram a extinção 

ou a “privatização”166, já que a partir de 1989 os órgãos listados não rece-

beriam mais recursos. Nesse mesmo ano, o Conselho de Desenvolvimento 

das Micro, Pequenas e Médias Empresas foi extinto e cogitou-se, no go-

verno, a proposta de criação de um órgão de natureza pública, a Fundação 

Centro de Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa, para substituir o Ce-

brae.

Tentativas sistemáticas de desmantelamento do Cebrae são localiza-

das principalmente a partir de 1988 (cf. Mancuso, 2002).

Nesse período em que o Cebrae se desvincula do Planejamento e 

passa a se vincular ao Ministério da Indústria e Comércio, sofrendo grande 

instabilidade orçamentária e perdendo muitos técnicos com o enxugamento 

165  Período que compreende os governos de José Sarney (1985-1990) e Fernando Collor de Melo  Período que compreende os governos de José Sarney (1985-1990) e Fernando Collor de Melo 
(1990-1992). Em 1990 ocorre a queda do Muro de Berlin, e o mundo passa por forte impulso do pro-
cesso de globalização das economias. Como lembra Mancuso (2002, p. 91), �informações tecnológicas, 
até então mantidas em segredo como armas da guerra fria, subitamente são incorporadas à produção, 
gerando o boom tecnológico do final do século”.
166  Segundo Pereira (apud Lopes, 2001, p. 135), há que se fazer uma distinção entre privatização, 
publicização e terceirização, cujos limites são muito tênues, mais significativos no plano conceitual do 
que no plano empírico: �publicizar” diferencia-se de �privatizar”, já que o financiamento das organiza-
ções sociais, sem fins lucrativos, continua, em tese, sendo de responsabilidade estatal. São, portanto, 
recursos públicos (embora não exclusivamente) os fundos geridos pelas entidades publicizadas que, 
na composição de seus Conselhos Administrativos, devem ter membros do governo e de entidades da 
sociedade civil, como forma de promover a transparência na gestão destes recursos e propiciar mais 
controle social na determinação das políticas e na execução administrativo-financeira.
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significativo de seu quadro de funcionários, entre os anos de 1988 e 1990 

(Mancuso, 2002), chega (no ano de 1990) a demitir 110 profissionais, o que 

correspondia a 40% do seu pessoal.

Houve cortes no orçamento do Cebrae tanto em nível federal quan-

to dos governos estaduais e, inclusive, alguns Ceags não sobreviveram. 

Diante desse cenário, e como forma de reação política, os dirigentes dos 

Ceags criaram a Associação Brasileira dos Agentes do Cebrae (Abace), em 

fevereiro de 1985, com a presença de 25 dirigentes de Ceags, reunidos no 

prédio do Ministério da Indústria e Comércio (MIC) em Brasília: “A Abace 

passa a exercer importante papel na luta pela manutenção e fortalecimen-

to do sistema nacional de apoio às pequenas empresas”, segundo relata 

Mancuso (2002, p. 81).

À época, o contexto era desfavorável à manutenção do Cebrae en-

quanto órgão vinculado ao governo. O Ministério da Indústria e Comércio, 

órgão ao qual o Cebrae subordinava-se, divulgou o seguinte informe à im-

prensa:

Não se compraz em manter um órgão dependente, deficitário e 
subordinado ao Estado. [...] o Ministério estimulará a reformulação 
do Cebrae como órgão de representação de classe e instrumento 
ágil, eficaz e independente em defesa dos interesses legítimos 
das médias, pequenas e microempresas. (Roberto Cardoso Al-
ves, Ministro da Indústria e Comércio apud Folha de S. Paulo, 
30/08/88)167

Fernando Collor de Melo, Presidente da República entre março de 

1990 e outubro de 1992, logo após assumir o exercício de sua função, 

e sem articulação com os partidos que compunham o Poder Legislativo, 

167  Para Lopes (2001, p. 50), �os motivos que levam à formação do grupo de interesse Sebrae são 
originários de mudanças da perspectiva governamental, que visa a diminuição do tamanho do Estado, 
transferindo para a iniciativa privada o custeio e a gestão de determinadas funções �...�. A despeito da 
redemocratização da sociedade nos anos 80, e do fim da estrutura corporativista como base para a 
tomada de decisões, os resquícios de décadas de Estado centralizado e autoritário ainda permanecem. 
Com eles, a institucionalização seletiva dos grupos de interesse, que permite que as ações dos grupos 
de pressão sejam legitimadas por um novo discurso, que estimula a participação da sociedade, onde as 
organizações da sociedade civil �...� atuam de modo a limitar as ações estatais �...�. Os grupos de pressão 
caracterizam-se pelo exercício de práticas que não visam estimular a construção de espaços públicos, 
antes são marcados por ações e objetivos corporativos. A categoria grupo de pressão, se não encerra 
em si mesma uma teoria explicativa para determinadas formas de atuação, situa a organização Sebrae 
em um referencial que atesta ações que se dão para além do âmbito formal e legal, que não tem por 
objetivo o exercício direto do poder �...�”. 
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determinou a extinção de vários órgãos da administração pública federal, 

dentre os quais o Cebrae168, justamente no momento em que a pequena 

empresa passava por um período crítico, com a abertura da economia bra-

sileira e quando a questão da competitividade tornava-se palavra de ordem 

(cf. Sebrae, 2007, p. 7).169

A conjunção de vários fatores pode ser apontada como forma de se 

compreender as motivações dessa medida do governo federal (na época 

do então Presidente Fernando Collor) de transformar o Cebrae em servi-

ço social autônomo, dentre os quais citamos as mudanças da perspectiva 

governamental, que visa a diminuição do tamanho do Estado, transferindo 

para a iniciativa privada o custeio e a gestão de determinadas funções: 

“[...] para imprimir um novo formato nas relações público-estatal-privado, 

foi concebida a criação de organizações sociais [...], bem como o fim do 

monopólio estatal em várias atividades e a busca de contenção do déficit 

fiscal, priorizando-se o combate à inflação, dentre outros aspectos” (Lopes, 

2001, p. 24).

No plano internacional, a idealização da dimensão da esfera pública 

não estatal foi amparada em experiências de outros países, como a Ingla-

terra, cuja expressão maior seriam as organizações sociais, referenciada a 

uma forma de propriedade que estaria entre a privada e a estatal, conforme 

explica Lopes (2001, p. 25):

Assim, a construção e ampliação dessa esfera pública não-estatal 
devem ocorrer a partir de duas dimensões: da sociedade, que 
cria entidades no formato já citado, e do Estado, que publiciza 
serviços sociais e científicos.

As atividades públicas não-estatais, quando publicizadas, são 
típicas das organizações sociais, que diferenciam-se daquelas 
relativas ao processo de terceirização, identificadas com as ativi-
dades de apoio e situadas no âmbito do mercado.

168  A �privatização” do Cebrae, transformado em Sebrae, situa-se neste contexto de corte dos gastos 
governamentais para conter a crise fiscal.
169  A conjuntura pós-Plano Cruzado, na qual milhares de pequenos negócios encontravam-se falidos  A conjuntura pós-Plano Cruzado, na qual milhares de pequenos negócios encontravam-se falidos 
ou à beira da falência, resulta, em 1988, no dispositivo constitucional que prevê tratamento diferencia-
do à pequena empresa, garantindo, com isso, evidentemente, a necessária existência de um organismo 
que trate da questão.
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O modelo proposto para o setor público não-estatal, viabilizado 
por meio da ‘publicização’, é interessante. À sociedade, articulada 
em torno de entidades privadas sem fins lucrativos, cabe a execu-
ção de serviços supostamente com maior eficiência e eficácia do 
que o Estado. Este, por sua vez, transfere recursos e, ao mesmo 
tempo em que não é mais responsável diretamente pela qualida-
de e amplitude destes serviços, participa da administração dessas 
organizações, entidades civis sem fins lucrativos.

Observa-se-á que este modelo não é muito diferente daquele ex-
presso pelo Sistema S, e pelo Sebrae, em particular, entidades 
voltadas a serviços sociais: gestão privada, sem fins lucrativos, e 
a utilização de recursos públicos que visam a conferir agilidade e 
eficiência a alguns tipos de serviços, trazendo maior transparên-
cia à gestão da coisa pública – e não necessariamente estatal 
(Lopes, 2001, p. 25).

Do ponto de vista legal, a Medida Provisória 151, decretada pelo Go-

verno Collor, culminou na Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que deter-

minou a extinção de várias entidades de Administração Pública Federal, 

autorizou a desvinculação do Cebrae do poder público, transformando-o 

em serviço social autônomo, indicando-se o acréscimo às contribuições pa-

tronais para o novo serviço em formação (Atos Legais, 1995 apud Lopes, 

2001).

Assim, o Cebrae, que acumulava passivos trabalhistas e estava sem 

recursos para manter seus programas, se desvincula efetivamente do go-

verno federal, e é transformado em Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), passando a fazer parte do Sistema S com o 

decreto nº 99.570, de 9/10/1990, em complemento à Lei 8.029170.

O Decreto nº 99.570, de 9 de outubro de 1990, regulamentou a or-

ganização interna e a competência do Sebrae, em seu art. 2º, da seguinte 

forma: “Compete ao Sebrae planejar, coordenar e orientar programas técni-

cos, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas empresas, em con-

formidade com as políticas nacionais de desenvolvimento, particularmente 

as relativas às áreas industrial, comercial e tecnológica” (Atos Legais, 1995, 

p. 17 apud Lopes, 2001, p. 86).

170  A Lei n� 8.029, de 12/4/1990, foi alterada em 8/12/1990 pela Lei n� 8.154. Nesse ínterim, as  A Lei nº 8.029, de 12/4/1990, foi alterada em 8/12/1990 pela Lei nº 8.154. Nesse ínterim, as º 8.029, de 12/4/1990, foi alterada em 8/12/1990 pela Lei nº 8.154. Nesse ínterim, as  8.029, de 12/4/1990, foi alterada em 8/12/1990 pela Lei nº 8.154. Nesse ínterim, as Lei nº 8.154. Nesse ínterim, as ei nº 8.154. Nesse ínterim, as º 8.154. Nesse ínterim, as  8.154. Nesse ínterim, as 
sedes físicas do Cebrae se mantêm e iniciam os devidos ajustamentos, visando a adequação ao novo 
formato.
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A defesa do Cebrae no Congresso Nacional é forte e conta com o 

firme apoio das entidades de classe empresariais e da associação dos fun-

cionários da entidade, culminando com a transformação da entidade em 

serviço social autônomo (Sebrae com ‘S’). O envolvimento dos funcionários 

do então Cebrae foi fundamental nesta transição e, sobre este momento, 

um funcionário declara (apud Mancuso, 2002, p. 94): “Fizemos um lobby 

muito simpático, porque tínhamos resultados a apresentar. Foi muito gratifi-

cante observar que deputados e senadores reconheciam a importância do 

trabalho do Cebrae local em seu Estado. A realidade mostra que estávamos 

certos, pois, agora, todas as instituições voltam seus olhos para as peque-

nas empresas. Nós sempre tivemos uma visão de futuro.”

Dessa forma, o Sebrae desvincula-se da administração pública e 

transforma-se em serviço social autônomo, uma entidade privada sem 

fins lucrativos e de utilidade pública, mantida por repasses de recursos 

arrecadados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), oriundos de 

tributos arrecadados das folhas de pagamento das empresas, se tratan-

do, portanto, de contribuições compulsórias, abarcando principalmente os 

grandes empreendimentos da indústria e do comércio (cf. Lopes, 2001, 

p. 91).

A partir de então o Sebrae atuou na transformação dos Ceags em 

agências estaduais do Sebrae e traçou estratégias de ações a médio e 

longo prazos, por meio do Plano Diretor, expressão do planejamento or-

ganizacional da entidade e em cuja “Introdução” o Sebrae é caracterizado 

do ponto de vista institucional como “entidade paraestatal, compõe um Sis-

tema, que se irradia do centro das decisões nacionais para as unidades 

federativas” (Atos Legais, 1995, p. 93 apud Lopes, 2001, p. 89), devendo 

ainda o Sebrae, com predominância de representatividade das entidades 

privadas, exercer um papel de “apoio ao Poder Público na consecução de 

suas políticas de desenvolvimento econômico e social” (idem, ibidem).

Analisando a trajetória do Sebrae, é possível delinear três fases bem 

distintas em seu desenho institucional:

a) fase inicial (1972 a 1990): como Cebrae, entidade ligada ao gover-

no federal, se caracteriza pela assistência na resolução da problemática 

gerencial da MPE, apoiando a ideia da capacidade desta categoria em-
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presarial na geração de emprego, renda e como indutora do processo de 

desenvolvimento econômico.

Juarez de Paula (2011) faz a seguinte leitura desse contexto:

Esse primeiro momento é de afirmar uma ideia, um conceito, de 
que o desenvolvimento econômico do País não pode prescindir 
das MPE. Ou seja, não são apenas as grandes empresas que são 
importantes. Elas são importantes, elas cumprem um papel, mas 
as MPE têm um outro papel, tão relevante quanto. Então esse é 
o primeiro momento, de construir o conceito da relevância das 
MPE, do porquê o governo tem que se ocupar e da importância 
para o País de contar com algum órgão voltado para as MPE. 
Esse é o momento seminal, de plantar a semente, de fazer ela 
começar a brotar.

Nessa primeira fase, a entidade não criava seus próprios produtos e 

serviços e se caracterizava por ser uma executora de programas criados 

pelo governo federal, principalmente oriundos do BNDE, conforme nota Cy-

priano (2004, p. 118).

A mobilização da opinião pública foi intensificada durante a gestão de 

Paulo Lustosa na Presidência do Cebrae: “Criei o programa de TV Peque-

nas Empresas, Grandes Negócios. Criei também a revista com o mesmo 

nome. O grande objetivo era fazer com que a instituição fosse questionada, 

cercada, demandada e cobrada por aqueles que deveriam ser os benefici-

ários de sua ação” (Lustosa apud Mancuso, 2002, p. 89).

b) fase intermediária (1990 a 1998): mudança de Cebrae para Se-

brae, deixando de ser um órgão governamental e se transformando em 

uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, caracterizada como 

serviço social autônomo e mantida com recursos de contribuição social das 

empresas, o que acarretou uma autonomia e fortalecimento da entidade, 

que passou a contar com um orçamento mais sólido e consistente. É uma 

fase de crescimento da entidade, adquirindo uma identidade de natureza 

empresarial, desenvolvendo produtos variados e adaptados à realidade 

das MPE e da peculiaridades da economia brasileira.

Essa fase é caracterizada da seguinte forma, por Juarez de Paula 

(2011):

Esse momento é muito importante porque desvincula o Sebrae de 
uma lógica meramente governamental, passando de uma política 
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de governo para uma política de Estado, uma coisa permanente: 
independente de quem for o governo, a instituição vai existir, com 
dotação orçamentária que lhe dá autonomia e, portanto, reconhe-
cimento de que esse tema é muito importante e que precisa de 
uma instituição estruturada, com recursos e meios para atender 
a essa demanda. Esse segundo momento é de consolidação do 
Sebrae como uma instituição importante para a causa das MPE, 
um coroamento do êxito do momento anterior, de criação do con-
ceito, que se tornou tão consensual e importante que se cria uma 
instituição para trabalhar por ele, ou seja, para o apoio aos peque-
nos negócios.

c) fase atual (a partir de 1999): projetada a partir da “Reinvenção” 

do Sebrae e chegando até os dias atuais, em que a entidade se consoli-

da e se reposiciona como agência de desenvolvimento, passa a atuar na 

articulação de políticas públicas e criação de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento dos pequenos negócios e do empreendedorismo e am-

pliação do alcance dos seus atendimentos, como bem caracteriza Juarez 

de Paula (2011): “Vivemos um momento em que o Sebrae se coloca como 

uma agência de desenvolvimento, com autonomia, estrutura, recursos sufi-

cientes, e começa a se ocupar em não atingir apenas um pequeno número 

de empresas que buscam a entidade”, deixando de ter uma atitude passiva, 

de atendimento de balcão, e passando a ir até o empresário que, às vezes, 

nem sabia que o Sebrae existia ou não se reconhecia como seu cliente.

Essa ampliação da capacidade de atendimento, a política de 

“sair dos milhares para os milhões”, como o processo é denominado 

internamente,“busca sair de um patamar de atendimento que beira hoje 

20% das MPE brasileiras e se buscando chegar a 80% desse público, in-

vertendo essa estatística, fazendo com que os produtos e serviços che-

guem de forma massificada para a grande maioria dos empresários de 

MPE” (idem, ibidem).

A partir de sua “privatização”, em 1990, o Sebrae tornou-se entidade 

autônoma face ao Estado171 e, de lá para cá, o Sistema Sebrae passou 

171  Apesar da aparente autonomia face ao Estado, segundo Lopes (2001), isso parece não se con- Apesar da aparente autonomia face ao Estado, segundo Lopes (2001), isso parece não se con-
cretizar, de fato, pois, das 13 entidades que integram o Conselho Deliberativo do Sebrae, seis possuem 
vínculos estreitos com o governo. Além disso, a Presidência do Conselho Deliberativo, e a Diretoria 
Executiva, responsáveis pela gestão de mais de R$ 1 bilhão (orçamento de 2000), dependem da anuên-
cia governamental, quando não entrando no rol das nomeações feitas diretamente pelo Presidente da 
República.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político
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por uma intensa transformação, ampliando e consolidando sua estrutura de 

atendimento para todos os Estados do País, modernizando seus produtos e 

serviços e introduzindo novos conceitos e estratégias de gestão com funda-

mento da qualidade total, passando a atuar na capacitação e no fomento à 

criação e desenvolvimento de micro e pequenos negócios por todo o País.

Conforme Cypriano (2004, p. 237), 1991, ano posterior à sua trans-

formação, é considerado como um “marco da reconstrução do Sistema de 

Apoio às MPE”, tornando necessária a conquista de credibilidade perante a 

sociedade e os pequenos negócios como “instituição capaz de dar respos-

tas às demandas deste segmento”, à medida que estabelece como função 

própria o “papel de agente de desenvolvimento”. Suas ações, concebidas 

a partir da “identificação de demandas”, se desdobram entre atendimentos, 

consultorias, cursos, feiras e diagnósticos de empresas.

A entidade assumiu, então, uma postura mais assertiva em relação 

a seu papel político, buscando se firmar perante a opinião pública como 

entidade de apoio aos pequenos negócios, investindo muito em mídia e 

passando, a partir de 1991, a adotar uma estratégia de intensa propaganda 

de suas ações, tornando-se nacionalmente conhecido, por meio de sua 

presença massiva na mídia, característica marcante da ação institucional 

da agência a partir desse momento: “Ao divulgar a pequena empresa, a 

agência, concomitantemente, se autopromove” (Cypriano, 2004, p. 237).

Nesse momento, o Sebrae institucionalizava, de fato, a pequena em-

presa brasileira, atuando na promoção de sua competitividade. Os “Balcões 

Sebrae”, áreas de atendimento empresarial, eram implantados intensiva-

mente: no ano de 1992 já existiam quase 300 balcões e, em 1994, o Sis-

tema já contava com 2.500 funcionários, cifra bastante diferente dos 160 

funcionários do Cebrae de 1990.

A entidade conseguiu ampliar e diversificar o leque de sua clientela, ao 

tempo em que se posicionou institucionalmente como gestora de políticas 

públicas voltadas para as micro e pequenas empresas (cf. Cypriano, 2004, 

p. 240-242), processo mediante o qual buscou legitimar-se perante a socie-

dade como sendo a principal agência de defesa das pequenas empresas, 

acumulando crescente capital simbólico.



220

Como parte da estratégia de se legitimar perante a sociedade, a en-

tidade apresenta um discurso que estimula a formalização dos pequenos 

negócios, em função do que vem atuando no apoio a estes negócios para 

que se consolidem e se estruturem formalmente, reforçando o papel do 

Sebrae como incentivador do empreendedorismo: “Nosso papel é mostrar 

aos milhões de micro e pequenos empresários deste País as vantagens de 

se ter um negócio formal, apontando caminhos e soluções, com o objetivo 

de facilitar o acesso aos serviços financeiros, à tecnologia e ao mercado, 

sempre com foco na competitividade empresarial.”172

Assim, o Sebrae atingiu o objetivo de conquistar uma visão favorável 

tanto dos empresários quanto da sociedade, com relação ao papel desem-

penhado pela entidade, além de outras estratégias de marketing e propa-

ganda, criadas com o auxílio de profissionais da área, onde expressões 

tais como “O Sebrae é o grande agente de desenvolvimento”, “O cliente 

do Sebrae está em todas as esquinas e é o grande gerador de empregos”, 

“Sebrae: parceiros dos brasileiros”, “O novo Sebrae articula e faz aconte-

cer” e “O Sebrae para todos” são comumente utilizadas (cf. Lopes, 2001, 

p. 91).

De acordo com Cypriano (2004), o Sebrae inicia um novo período de 

atuação, demarcado pelas seguintes características: a) estabelecimento de 

uma atuação voltada para a modernização da gestão empresarial, fomento 

da capacitação tecnológica e difusão de informações empresariais para a 

cooperação173; b) incremento da competitividade das pequenas empresas; 

c) expansão do escopo de atuação institucional do Sebrae: geração e disse-

minação do conhecimento da realidade das MPE; d) articulação do sistema 

Sebrae no campo das políticas públicas, com entidades de apoio às MPE e 

desregulamentação e tratamento jurídico diferenciado que, finalmente, ga-

172  Cf.  Cf. http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos.
173  O �Sebrae para todos” estabelece algumas prioridades, entre as quais podemos salientar a �edu- O �Sebrae para todos” estabelece algumas prioridades, entre as quais podemos salientar a �edu-, entre as quais podemos salientar a �edu- entre as quais podemos salientar a �edu-
cação empreendedora para milhões”, onde não apenas se intenta preparar pequenos empresários ou 
estimular a formação de pequenas empresas, mas estabelecer �empreendedorismo como qualidade 
essencial” de um novo mundo, no qual o emprego não estará disponível e a capacitação para trabalhar 
por conta própria será a única saída para a sobrevivência. �Ampliar a cooperação” se fundamenta na 
ideia de que é possível cooperar e competir a partir da racionalização e cálculo dos interesses. A con-
cepção de �redes solidárias” parte do pressuposto de que �não há quem não tenha algo em comum 
com a causa da pequena empresa”, enquanto �tratamento diferenciado” se baseia no princípio que os 
pequenos negócios trazem resultados diretos e sustentáveis mais do �que política alguma de promoção 
social consegue alcançar” (Cypriano, 2004 p. 211-214).
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nha o status de linha de ação permanente da agência, pois até então ações 

relacionadas eram desenvolvidas de forma pontual e não específicas:

Isto significa que, apenas ao fim de quase duas décadas de exis-
tência, questões relacionadas a políticas compensatórias (tribu-
tária, fiscal e creditícia) ganham densidade suficiente para serem 
institucionalizadas enquanto princípios de ação da agência, o que 
ainda não significa a convergência efetiva de esforços, nem a pro-
dução de resultados efetivos relacionados a esse tipo de ação. 
(Cypriano, 2004, p. 239)

A partir de então, o Sebrae passa a mobilizar e articular politicamente 

a sociedade em prol das micro e pequenas empresas como ação institucio-

nalizante que marca profundamente sua “nova fase institucional”.

Ao longo de sua existência, o Sebrae vem buscando se afirmar como 

entidade imprescindível para a defesa das micro e pequenas empresas 

no cenário nacional, trabalhando inclusive para valorizar sua imagem ins-

titucional perante a sociedade e, principalmente, posicionando-se como a 

entidade defensora desse segmento empresarial, em função de sua impor-

tância para o desenvolvimento da economia brasileira174, tornando-o foco 

das atenções nacionais. 

O Sebrae, em função de sua capilaridade e presença em todo o Pa-

ís, com uma rede nacional de técnicos, orçamento robusto, superior ao 

de muitos ministérios, na esfera federal (cf. Souza, 1996), e superior ao 

de muitas secretarias (na esfera estadual) e com capacidade de mobilizar 

parceiros locais, tem sido uma entidade recorrentemente utilizada pelos 

governos, seja no âmbito federal, seja estadual ou municipal, para auxílio 

na implementação e articulação de programas e projetos de desenvolvi-

mento, tal como ocorreu na época do Governo Fernando Henrique com o 

Programa Brasil Empreendedor, ou com o Comunidade Ativa, cujo objetivo 

era criar uma rede de agentes de desenvolvimento local em todo o País, ou, 

mais recentemente, no Governo Lula, com a atuação nos Arranjos Produti-

vos Locais (APL), estratégia utilizada pelo governo federal em sua política 

industrial.

174  Em seu Direcionamento Estratégico 1999-2000, por exemplo, cita-se �a importância de o Sebrae 
participar na formulação das estratégias do País” (Sebrae, 1999a, p. 5). No Guia da Reinvenção – 2001-
2002 (Sebrae, 1999b) cita-se, como propósito, razão de ser do Sebrae, a �contribuição para o desenvol-
vimento do País como um todo”. 
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Embora o Sebrae tenha saído da esfera governamental, a sua vin-

culação ao processo de desenvolvimento continua clara, pois compete a 

ele planejar, coordenar e orientar programas técnicos, projetos e atividades 

de apoio às micro e pequenas empresas, em conformidade com as políti-

cas nacionais de desenvolvimento, particularmente as relativas às áreas 

industrial, comercial e tecnológica, em atendimento às necessidades do 

desenvolvimento econômico e social do País.

No entender de Lopes (2001, p. 26), a “privatização” do Sebrae consis-

tiu mais em uma questão formal, “não implicando em mudanças de gestão 

e objetivos”, nem em modificações substanciais. Essas continuidades, por 

sua vez, são “encobertas por um discurso estatal que se pretende expres-

são de uma nova sociedade”, de um novo Estado e de um tipo de relacio-

namento entre ambos pautado por maior controle público sobre o aparato 

estatal. Com exceção dos recursos, agora garantidos por lei e girando em 

torno de R$ 1,5 bilhão por ano (dados de 2009), a estrutura, a proposta e as 

ações da entidade não apresentam rupturas com o padrão anterior, quando 

o então Cebrae era vinculado à Administração Pública Federal:

A ambiguidade do Sebrae, ora voltando-se para o mercado, ora 
para o Estado, ora para a sociedade, é que faz dele um objeto pri-
vilegiado na compreensão das bases que o sustentam e que, por 
sua vez, têm relação direta com a sua forma de ação. Ao que tudo 
indica, é o governo o real dirigente da entidade, em que pesem 
a sua privatização e a sua condição de sociedade civil sem fins 
lucrativos. (Lopes, 2001, p. 102)

3.2.1.1 Linha do tempo do Sebrae

Apesar de todas as mudanças de nome e de organização que fizeram 

parte da história da instituição, o Sistema Sebrae manteve sempre o pro-

pósito de apoiar as micro e pequenas empresas de todo o País, conforme 

listamos na linha do tempo a seguir, enfatizando acontecimentos referentes 

ao Sebrae em Goiás:

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político
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Quadro 6 - Linha do tempo do Sebrae

Ano Caracterização / Descrição
1972 Centro Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa (Cebrae)

Em 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do Planejamento, foi criado o 
Cebrae, vinculado ao Ministério do Planejamento.

Menos de cinco meses depois de criado o Cebrae em nível nacional, Goiás já contava com o 
primeiro Agente vinculado a este Sistema. Em 11 de dezembro de 1972 era fundado o Cebrae-
GO, com o nome de Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa 
de Goiás (em que pese ser entidade goiana, tinha no nome o termo “Centro Brasileiro”, o que 
foi alterado em 1973), tendo como fundadores as seguintes instituições: Companhia de De-
senvolvimento do Estado de Goiás (Codeg), Banco do Estado de Goiás (BEG), Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Universidade Católica de Goiás (UCG), Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás e Distrito Federal (Fieg-DF), Federação do Comércio do Estado de Goi-
ás (FCG), Federação das Associações Comerciais do Estado de Goiás (Facieg), Associação 
Comercial e Industrial de Goiás (Acieg), Clube dos Diretores Lojistas (CDL) e Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL).

Elaboração do 1º Estatuto do Sebrae.

Inicialmente o Sebrae em Goiás funcionou na Av. Goiás, nº 623, 18º andar, Ed. Magalhães 
Pinto - Centro - Goiânia/GO.

1973 Centro Goiano de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa (Cegem)
Por decisão administrativa (não poderiam existir duas instituições com a mesma denominação, 
devendo prevalecer a de âmbito federal), quatro meses depois de instalado, o Cebrae-GO re-
cebeu a sua primeira alteração de nome, passando a se chamar Centro Goiano de Assistência 
Gerencial à Pequena e Média Empresa (Cegem), cuja data de constituição foi 13 de abril de 
1973.
Entidades partícipes do CDE: CODEG, BEG, UFGo, UCG, FIEG-DF, FCG, FACEG, ACIEG, 
CDL e IEL-GO.

1975 Centro de Assistência Gerencial de Goiás (Ceag-GO)
Em 28 de fevereiro de 1975, o Centro Goiano de Assistência Gerencial à Pequena e Média 
Empresa (Cegem) muda de nome, seguindo o padrão estabelecido em todos os Estados brasi-
leiros para instituições agregadas ao Cebrae. Surge, então, o Centro de Assistência Gerencial 
de Goiás (Ceag-GO), mantendo-se a mesma composição das entidades fundadoras do original 
Cebrae-GO e do Cegem, que o sucedeu.

Elaboração do 2º Estatuto do Sebrae.

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-go/
historia.
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(Continuação do Quadro 6)

Ano Caracterização / Descrição
1976 Elaboração do 3º Estatuto do Sebrae, mudando o nome para Centro Brasileiro de Apoio à 

Pequena e Média Empresa (mantendo a sigla Cebrae), e recebendo o IPEA como membro 
do Conselho Deliberativo, ficando estipulado que cabia ao IPEA a Presidência do CDN e 
ao BNDE a presidência das diretorias.
4o. Estatuto: 1979: estabelece que o Secretário do Ministério Público passa a presidir o 
CDN e nomear o Diretor-Presidente do Cebrae e, com isso, a atuação do Cebrae se altera 
devido a tal aproximação.
De 1972 a 1975, o Cebrae atuou por meio de outras entidades situadas nos Estados da 
Federação que se credenciavam para operar os programas de crédito orientado sob 
sua supervisão. Em 1976, por recomendação do governo federal, o Cebrae é unificado 
em sistema, incorporando as várias entidades antes credenciadas à sua estrutura 
organizacional, passando a operar programas de crédito orientado em nível nacional. 
Várias das antigas entidades associadas ao antigo Cebrae se transformaram em Ceags, 
que, por sua vez, vieram a ser os Sebraes estaduais atuais, em 1990.

1978 No período de 1978 até 1984, o Sebrae funcionou na Rua 86, nº 7, esquina com Rua 107 
- Setor Sul (abaixo da Praça do Cruzeiro) - Goiânia/GO.

1984 O Cebrae passa à administração do Ministério da Indústria e Comércio e assim 
permaneceu até 1990. Ainda em 1984 (no dia 27 de novembro), a Lei nº 7.256/84 institui 
o 1º Estatuto da Microempresa, que faz com que no ano seguinte sejam criadas 600 mil 
novas empresas no País, um acréscimo de 40% em relação às estatísticas de crescimento 
anual até então em vigor (cf. Mancuso, 2002, p. 72).

Elaboração do 5º Estatuto do Sebrae, acrescentando as MPE no campo de atuação 
do Cebrae e estabelecendo que o Cebrae executaria as diretrizes do Conselho de 
Desenvolvimento da Micro e Pequena Empresa (Copeme) e assessoraria o Ministério, 
alterando também a composição do CDN, que passou a abarcar: MIC, Seplan, BNDES, 
IPEA, ABDE, CEF, BB, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), Conselho Governamental da Indústria e do Comércio (Consic). Para gerir o 
Sebrae, foi criado o Copeme. Desvinculação do Sebrae do Ministério do Planejamento, 
passando a ser vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio.

Em meados de 1984, o Sistema Cebrae passa por uma crise financeira, em virtude dos 
baixos repasses orçamentários feitos pelo Ministério da Indústria e Comércio, afetando os 
Cebraes estaduais e levando-os a estabelecer parcerias com os governos estaduais. Nesse 
contexto, o  Ceag-GO reestruturou-se graças à sua experiência em firmar convênios e 
projetos de largo alcance socioeconômico junto ao governo. A Secretaria de Planejamento 
do Estado de Goiás (Seplan/GO) firmou convênio com o Ceag-GO, responsável por apoiar 
a formação e o desenvolvimento de pequenas empresas comunitárias no interior do 
Estado, por meio do Programa de Empresas Comunitárias (PEC).

1985 No período de 1985 até dezembro de 1992, o Sebrae funcionou na Rua 22, nº 431 - Setor 
Oeste - Goiânia/GO, mudando-se para a Av. T-3 (Setor Bueno) em janeiro de 1993.

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-go/
historia.
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(Continuação do Quadro 6)

Ano Caracterização / Descrição
1986 Transferência da sede do Cebrae do Rio de Janeiro para Brasília, em 1986, considerada 

como um fator importante na nova postura adotada pelo Cebrae. Embora o primeiro 
estatuto da entidade determinasse a sede em Brasília, na Capital Federal funcionava 
apenas um escritório de representação. Sua sede funcional era a Associação Comercial 
do Rio de Janeiro, o que dificultava as relações com o governo federal e as articulações 
políticas necessárias à defesa de seus objetivos.

1987 Elaboração do 6º Estatuto do Sebrae, mantendo praticamente inalterado o estatuto 
anterior, mas incluindo entre os membros a Associação dos Funcionários do Sebrae 
(Abace).

1988 Após intensa articulação do Cebrae, é inserido na Constituição Federal de 1988 os 
artigos 170, inciso IX e 179, que garante tratamento diferenciado e favorecido às MPE: 
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e 
às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, 
visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 
previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei.” 

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-
go/historia.
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(Continuação do Quadro 6)

Ano Caracterização / Descrição
1990 De Cebrae para Sebrae

No contexto do Programa Nacional de Desestatização, que visava afastar do Estado as 
atividades que poderiam ser melhor conduzidas por organizações não governamentais, o 
então Presidente Fernando Collor de Melo decreta a Lei 8.029 (de 12/4/1990), desvinculando 
o Cebrae da administração pública e, no dia 9 de outubro do mesmo ano, o Decreto 99.570 
(de 9 de outubro de 1990) transforma o Cebrae em serviço social autônomo, mudando a sua 
denominação para Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e 
inserindo a entidade no Sistema S (com características afins às já existentes).
O Decreto nº 99.370 (de 9/10/1990) definiu seu objetivo, forma de custeio e composição do 
Conselho Deliberativo e Diretorias.

A partir de 1990, as unidades operacionais dos Sebraes estaduais são dotadas de personalidade 
jurídica própria e correspondem à mesma estrutura organizacional do Sebrae Nacional. No 
entanto, em cada Estado há certa autonomia organizacional e de atuação, de acordo com as 
recomendações dos governos estaduais e municipais, assim como há possibilidade de efetuar 
parcerias com entidades de classes locais, universidades, prefeituras, institutos de pesquisas, 
escolas técnicas etc.

A atuação do Sebrae no campo das políticas públicas
Após a sua “privatização”, em 1990, o Sebrae consolida sua atuação no segmento de 
políticas públicas, no esforço de cumprir sua missão de “trabalhar pela competitividade 
e pela sustentabilidade dos pequenos negócios”, passando a atuar na construção de 
ambientes favoráveis, atuando como parceiro do governo, “filtrando as demandas dos micro e 
pequenos empresários nas negociações políticas [...]” (Lopes, 2001, p. 130). De acordo com 
o Direcionamento Estratégico 2006-2010, a “articulação de políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento das MPE” é uma das atribuições do Sebrae, permitindo a criação de um 
ambiente institucional mais favorável às micro e pequenas empresas.
Guilherme Afif Domingos, ex-Presidente do CDN do Sebrae, afirma ter dedicado toda a sua 
gestão como Presidente do Sebrae ao objetivo de regulamentação do tratamento diferenciado 
à pequena empresa, o que ocorreu com a regulamentação do Simples (1996): “Fizemos 
reuniões no Sebrae com todos os parlamentares, de todos os partidos. Criamos um ambiente 
favorável, na sociedade e no Congresso”, além das articulações com o então Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, e com o Presidente do Senado Federal, José Sarney, 
conforme relata Mancuso (2002, p. 111).
Em outubro de 2003, durante a Semana da Micro e Pequena Empresa, coordenada pelo Sebrae, 
foram apresentadas centenas de sugestões práticas para a melhoria do ambiente das MPE e 
de todos os segmentos empresariais. Na ocasião, todos os Estados promoveram seminários 
para analisar e debater os entraves ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas nos 
campos tributário, legal, creditício e de acesso à tecnologia. Mais de seis mil pessoas, entre 
empresários, lideranças e parlamentares, participaram dos encontros e forneceram subsídios 
para elaborar um projeto que tornasse o dia a dia das MPE mais simples, estimulando o seu 
crescimento, elaborando-se, assim, o esboço do que viria a se tornar a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas.
Como marco da atuação do Sebrae no campo das políticas públicas, a partir de 2004 vários 
Agentes do Sistema Sebrae criam suas Unidades de Políticas Públicas, acompanhando 
a criação desta Unidade no Sebrae Nacional, com a finalidade de definir estratégias para 
melhorar o ambiente institucional para micro e pequenas empresas.
Finalmente, em 2006, um novo marco histórico foi sacramentado com a aprovação da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 pelo Congresso Nacional e sua sanção pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, em 14 de dezembro de 2006, criando a quarta versão do Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (apelidado de “Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas”).

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-
go/historia.
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(Continuação do Quadro 6)

Ano Caracterização / Descrição
1991 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae/GO)

Os antigos Ceag de cada Estado da Federação tiveram que aderir ao novo modelo deste 
Sistema e à sua estrutura organizacional. Em Goiás, o Ceag (constituído em 1975) foi trans-
formado em Sebrae/GO no dia 5 de fevereiro de 1991, data em que entrou em vigor o seu 
Estatuto Social, tendo as seguintes entidades como partícipes do CDE: Secretaria de Estado 
de Planejamento e Coordenação (Seplan/GO), Universidade Federal de Goiás (UFG), Conse-
lho Estadual de Ciência e Tecnologia de Goiás (Conciteg), Federação da Agricultura do Estado 
de Goiás e Distrito Federal (Faeg-DF), Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
Federação do Comércio do Estado de Goiás (FCG), Federação das Associações Comerciais 
do Estado de Goiás (Faceg), Banco do Brasil S/A, Banco de Desenvolvimento do Estado de 
Goiás S/A (BD/Goiás), Caixa Econômica Federal, Associação Goiana de Pequena Empresa 
(AGPE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Federação 
dos Clubes de Diretores Lojistas do Estado de Goiás.

1993 Fase de implantação dos “Balcões” Sebrae (até 1996).

O Sebrae em Goiás transfere-se da Rua 22, Setor Oeste, para a Av. T-3, número 1.000, no 
Setor Bueno, em Goiânia (GO), passando a ter sua sede própria.
A partir da desvinculação do Sebrae do governo federal, o Sebrae/GO obteve maior autono-
mia administrativa, com maior capacidade de aplicar os recursos oriundos das contribuições 
repassadas pelo governo federal (como integrante do Sistema S), bem como captados pela 
entidade no Estado de Goiás, o que levou à aquisição, no ano de 1993, de sua sede própria, 
permitindo a ampliação significativa do atendimento às MPE, oferecendo, ao mesmo tempo, 
uma melhoria na qualidade de seus serviços.

1994 O Sebrae passa a atuar sistematicamente na implementação de projetos de desenvolvimen-
tos (setorial, local e territorial). O estímulo ao empreendedorismo em regiões e municípios, e 
a identificação de potencialidades, vocações e vantagens comparativas de desenvolvimento 
expressam o objetivo geral delimitado no Programa de Desenvolvimento de Emprego e Renda 
(Proder), elaborado pelo Sebrae em 1994.

Promulgação do 2º Estatuto da Microempresa (Lei 8.864/94).

1995 Fase da Qualidade Total no Sistema Sebrae.

1996 Promulgação do Simples Federal (Lei 9.317/96, vulgarmente conhecida como “Lei do Sim-
ples”), pelo Executivo (na pessoa do então Presidente Fernando Henrique Cardoso): regu-
lamentação tributária e previdenciária para micro e pequenas empresas, que teve o Sebrae 
como seu principal articulador. Houve baixa adesão nos Estados e municípios.

Promulgação da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96).

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-
go/historia.
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Ano Caracterização / Descrição
1999 Processo de “Reinvenção” do Sebrae, estratégia de articular a atuação da entidade alinhada 

com as políticas dos governos federal, estadual e municipal. Esse processo, nas palavras 
de Sérgio Moreira, Diretor-Presidente do Sebrae naquele período, levou a entidade a sair da 
“abordagem individual das pequenas empresas e passar a tratar do seu ambiente”, se posi-
cionando como “uma agência de desenvolvimento da pequena produção no País” (Mancuso, 
2002, p. 147).

Parceria estratégica do Sebrae com o governo federal, por meio do Programa Comunidade 
Ativa, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, marco na trajetória do Sistema 
Sebrae, que passa a atuar mais intensamente na área do desenvolvimento local. Em 1999, o 
Sebrae remodela seu Programa de Desenvolvimento de Emprego e Renda (Proder), criando 
o Proder Especial e, posteriormente, em Programa Sebrae de Desenvolvimento Local (PSDL), 
adotando a metodologia de “Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável” (DLIS), atuando 
em parceria com o governo federal, com o objetivo de promover desenvolvimento em locali-
dades de baixo IDH (levantamento de necessidade, vocações, problemas, criação de fóruns e 
agência locais de desenvolvimento). Conforme Mancuso (2002, p. 131), a atuação do Sebrae 
na área de desenvolvimento local alcançou, somando o PSDL e o Proder Especial, aproxi-
madamente 1.600 municípios brasileiros, que adotavam os preceitos de DLIS, estimulando 
o desenvolvimento local, direta ou indiretamente, alcançando, em termos proporcionais, 29% 
do total dos 5.560 municípios do País e gerando, aproximadamente, 20 mil novos empregos 
no interior do País.

Criação do Programa Brasil Empreendedor, anunciado em 5/10/99, com atuação do Sistema 
Sebrae em parceria com o governo federal, no
juntamente com outros parceiros (tais como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BN-
DES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste), tendo como objetivo o fortalecimento das 
empresas de micro, pequeno e médio portes, por meio de capacitação e do acesso a crédito, 
de forma orientada. O Sistema Sebrae, por meio de seus agentes estaduais, atuou no âmbito 
do Programa Brasil Empreendedor, realizando o repasse de informação, orientando e capaci-
tando os empresários e elaborando o Plano de Negócio e assessoria técnica.

Promulgação do 3º Estatuto da Microempresa (Lei nº 9.841/99).

Criação do Fórum Permanente da MPE (Decreto nº 3.474/00).

2000 Redirecionamento da atuação do Sistema Sebrae de “milhares para milhões”.

2001 Marco do início da atuação do Sebrae na área da cultura, com a implementação do Projeto 
Cara Brasileira, com a realização de pesquisa, no ano de 2001, visando à inserção da cultura 
brasileira nos produtos e serviços das micro e pequenas empresas (MPE). A partir de então, 
o empreendedorismo na economia da cultura passou a ter mais visibilidade no Sistema Se-
brae e, ao longo do tempo, os Estados instituíram projetos e apoiaram ações, com foco na 
economia da cultura e na ‘culturalização’ da economia (Sebrae/GO, 2010, p. 62). Em Goiás, 
o Sebrae implementou vários projetos na área de cultura, dentre os quais destacam-se os se-
guintes: Projeto Goiás é Bom Demais e Projeto Economia da Cultura de Goiás,  atuando, prio-
ritariamente, nos segmentos de música, audiovisual, manifestações populares e artesanato. 

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-go/
historia.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



229

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

(Continuação do Quadro 6)

Ano Caracterização / Descrição
2003 Implantação, pelo Sebrae Nacional, da metodologia de Gestão Estratégica Orientada 

para Resultados (Geor), consistindo em uma importante iniciativa de transparência à 
atuação da entidade e objetivando dar mais clareza e transparência a seus resultados 
e à alocação de recursos, bem como favorecer a integração e a concentração de esfor-
ços da organização e dos parceiros, cons truir uma base consistente para o controle e 
a avaliação de resultados, estabelecendo compromissos e responsabi lidades claros em 
relação a execução, recursos e gestão e ampliando a capacidade de monitoramento, 
mensuração e avaliação de resultados (cf. Sebrae, 2006a, p. 20).  Iniciada com apenas 13 
projetos pilotos em oito unidades estaduais do Sebrae, esta metodologia alcançou em 
2010 aproximadamente 700 projetos, em todas as unidades federativas.

2005 Formação da Frente Empresarial pela aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empre-
sa, com marcha a Brasília (junho) para entrega do anteprojeto da Lei Geral aos Presiden-
tes da República, da Câmara e do Senado.

Eventos e mobilizações da Frente Empresarial por todo o país, com mais de 50 mil par-
ticipantes.

2006 Em 14/12/2006, o então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona a “Lei Geral das 
Micro e Pequenas Empresas” (Lei Complementar Federal nº 123/2006), após um longo 
processo de articulação realizado pelo Sebrae.

2007 O Sebrae completa 35 anos de existência.
2008 Em 19/12/2008, entra em vigor a Lei Complementar Federal nº 128/2008, implementan-

do a figura do Microempreendedor Individual (MEI).
2011 O mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo Nacional e do Conselho 

Fiscal, no Sebrae Nacional e em todo o Sistema Sebrae (Conselhos Deliberativos Estadu-
ais, nos casos dos Sebraes Estaduais) passa de dois para quatro anos de duração, reno-
váveis por igual período.
Eleita a nova Diretoria do Sebrae para o quadriênio 2011-2014:

. Diretor-Superintendente - Manoel Xavier Ferreira Filho

. Diretor Técnico - Wanderson Portugal Lemos

. Diretora de Administração e Finanças - Luciana Jaime Albernaz
Pela segunda vez em sua história ocorre a eleição de empregados efetivos do Sebrae 
(Manoel Xavier e Wanderson Portugal) para ocupar cargos na Diretoria da entidade. Até 
então o Sr. Joaquim de Matos Filho havia sido o único empregado efetivo eleito para 
ocupar o cargo máximo na direção da entidade (na época, ocupando o cargo de Diretor-
Executivo, no período de 1980 a 1983).

2012 No dia 9 de outubro de 2012, o Sistema Sebrae completa 40 anos.

Fonte: adaptado de Mancuso (2002), Melo (2008) e http://www.sebrae.com.br/uf/goias/sebrae-
go/historia.
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3.2.1.1.a) Depoimentos dos colaboradores do Sebrae em Goiás 

 sobre os 40 anos da entidade

O ano de 2012 é especial para o Sebrae, que completa, no dia 9 de 

outubro, seus 40 anos de existência, com muita história de desafios e su-

perações, em uma trajetória que levou a entidade a se tornar referência não 

apenas na área de capacitação empresarial, mas, também, no fomento e 

no desenvolvimento das micro e pequenas empresas brasileiras.

Para contar um pouco desta história, selecionamos, abaixo, depoi-

mentos de alguns empregados mais antigos, atores e protagonistas na 

construção da trajetória de sucesso do Sebrae:

“Eu tenho um enorme respeito, admiração e dedi-

cação pelo Sebrae. Estou convencido de que é 

uma instituição que se justifica perante a socieda-

de e o País, e também estou convencido de que 

ela pode fazer mais e tem um grande desafio, nes-

te momento, de fazer mais, com mais qualidade. 

Na minha relação com o Sebrae, desde o primeiro 

dia, eu tento ser um elemento de energização da 

entidade, tento não permitir que o Sebrae se acomode. Eu tenho buscado 

ser crítico e propositivo, porque as instituições, na medida em que crescem 

e perduram, tendem a se tornar corporativistas e envaidecidas e a adquirir 

uma certa imobilidade, a ficarem ‘pesadas’. No meu trabalho, no tempo 

dedicado ao Sebrae, procuro contribuir para construir um Sebrae irrequieto, 

que continue andando para a frente, na direção correta, com senso de hu-

mildade, mas também não irrequieto demais, a ponto de não concretizar 

aquilo que inicia. A gente tem de ter foco, ter prioridades, focar em fazer as 

coisas de uma forma melhor, e não necessariamente fazer mais coisas. 

Então, procuro fazer com que o Sebrae tenha essa inquietude, que ele não 

se acomode, e sempre me entendi como um empresário aqui dentro. Eu 

vim do setor empresarial e acredito muito no empreendedorismo e tento 

ser, aqui no Sebrae, um empreendedor, alguém que está ligado a empreen-

der mudanças. A essência e o sentido de área de políticas públicas é em-
preender mudança, para melhor e para muitos. A minha relação com o 
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Sebrae está muito conectada com essa coisa de gerar uma inquietude 
para a inovação, para o aprimoramento, para a autossuperação do Se-
brae. Eu trabalho no Sebrae por acreditar muito naquilo que esta institui-
ção faz, por acreditar que é possível fazer mais e melhor. Faço parte de 
algo muito grandioso, é uma daquelas coisas que, um dia, creio, se eu pu-
der contar as coisas que valeram a pena na minha vida, seguramente, a 
minha passagem pelo Sebrae será uma delas, trabalhando pelo desenvol-
vimento do meu País.” (Bruno Quick – Gerente de Políticas Públicas do 

Sebrae Nacional)

“Fazer parte desta história, saber que de alguma 
forma contribuí para dar asas ao sonho de muitos 
empreendedores, proporcionar voos mais altos aos 
empresários de micro e pequenas empresas, tudo 
isso é motivo de muito orgulho para mim e para mi-
nha família. Agradeço ao Sebrae as oportunidades 
de fazer valer o meu dia a dia , de meus colegas e 
da sociedade.” (Eduardo Alcantara – Gerente Re-
gional Metropolitana)

“É gratificante fazer parte de uma instituição tão jo-
vem, onde temos pessoas  que possuem a sensibili-
dade e a competência de trabalhar com sonhos. 
Sonho de milhões de brasileiros que desejam ter 
sua pequena empresa.” (Giovane Ferreira de Car-
valho – Gerente Escritório Regional Sudoeste)

“Lembro-me exatamente como comecei a fazer par-

te desta história, há exatos 25 anos: fui convidado 

para colocar uns trabalhos em dia, como desenhista, 

porque naquela época não existiam computadores 

que faziam este trabalho, e o desenhista do Ceag 

estava de licença médica. Desenhos de planilhas, 

quadros, cronogramas etc., ou seja, tudo que servis-

se para apoio às consultorias e treinamentos. Eu 
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sentia que era um trabalho muito importante. Depois, tive a oportunidade de 

atuar em outras áreas e, cada vez mais, fui me apaixonando por esta nobre 

instituição, na qual construí toda a minha vida profissional. Por isso tenho 

sempre o costume de dizer que minha formação é Sebrae. A partir de en-

tão, não consegui mais ficar fora desta história.” (Ieso Gomes Pereira da 

Silva – Assessor de Relações Institucionais e Políticas Públicas)

“O Sebrae comemora 40 anos de existência  e eu, 

que também faço parte desta história, encho meu 

peito de orgulho em dizer: ‘Sou do Sebrae!!!’ Parece 

uma tatuagem. Já faz parte do meu sobrenome. Di-

go isto pela própria empresa, pelos meus colegas e 

pelo objetivo de nossa proposta de apoio às MPE. 

Realidades são diferentes, culturas são diferentes, 

povos são diferentes, oportunidades são diferentes e principalmente cada 

indivíduo é um ser diferenciado. Mas quando observo a peculiaridade de 

cada um destes indivíduos/ empreendedores que aqui vêm, me sinto um 

colaborador de seu sucesso. E esta sensação diária me dá o prazer de aqui 

trabalhar e ver cada um destes empreendedores assumindo o protagonis-

mo de sua vida. Vivas para o Sebrae... Vivas para o Empreendedor Brasi-

leiro... E que venham mais 40 anos!!!!” (João Bosco Gouthier – Gerente 

Setorial de Comércio)

“Todas as vezes que participei de ações pelo Se-

brae, o fiz comprometido com os resultados e no que 

estas ações estão fazendo para melhorar a vida das 

pessoas, profissional, social ou economicamente. A 

minha vida profissional, praticamente toda ela, vivi 

aqui dentro desta entidade, que, acredito, com suas 

muitas ações, transforma em realidade os sonhos 

das pessoas que nos procuram. Se tivesse que viver tudo novamente, não 

hesitaria em fazer parte desta história. Quero continuar fazendo parte desta 

família Sebrae, pois o produto que é disponibilizado no dia a dia, acredito, 
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deixará muitos legados para as próximas gerações.” (Joel Rodrigues Ro-

cha – Gerente Setorial de Desenvolvimento Rural)

“Com 33 anos de trabalho, sinto-me com uma felici-

dade agraciada por fazer parte da história dos 40 

anos do Sebrae. Ainda jovem, pude vislumbrar um 

futuro brilhante nesta instituição, que foi responsável 

pela moldagem da minha performance profissional.  

O Sebrae ensinou-me a ter coragem de enfrentar os 

desafios à minha frente, ensinou-me a amar  a cau-

sa da micro e pequena empresa, a sonhar e fazer parte dos sonhos de 

centenas de empreendedores, despertou-me para a escolha das minhas 

profissões (Direito e Administração de Empresas), ensinou-me a amar a 

sala de aula, como instrutor e palestrante, e também a conhecer a realidade 

das empresas. O Sebrae cresceu, e eu também. Juntos temos experimen-

tado muitas emoções, e quero dizer às pessoas que sempre valeu a pena 

ter ajudado a construir e realizar muitos sonhos... que eu sempre dei o 

melhor de mim e também tenho recebido o melhor do Sebrae, e nesta ‘sim-

biose’, eu posso dizer: Sebrae, ‘como é grande o meu amor por você’.” 

(Joubert Amado Camelo – Analista Técnico)

“Considero-me um profissional privilegiado por ter 

construído toda minha trajetória profissional no Se-

brae, uma das mais, senão a mais legítima institui-

ção voltada ao desenvolvimento no Brasil. O Sebrae 

é uma organização que possui um nobre propósito 

– apoiar o micro e pequeno empresário brasileiro, 

atividade econômica genuinamente brasileira e con-

siderada a maior geradora  de empregos do País.” (Luiz Átila Montelo de 

Oliveira – Analista Técnico/Responsável pelo Núcleo de Articulação Institu-

cional do Escritório Regional Metropolitano)
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“A história da micro e da pequena empresa no Brasil 
se funde com a história do Sebrae. São 40 anos de 
muita energia, trabalho, planejamento e caminhos 
trilhados para o fortalecimento e o desenvolvimento 
de seis milhões e 100 mil micro e pequenas empre-
sas brasileiras, das quais, cerca de 200 mil estão em 
solo goiano. O nosso País é de empreendedores. 
Hoje, a atuação do Sebrae está dividida em três pi-

lares: inclusão produtiva, gestão para a competitividade e inovação. O Se-
brae, em todas as suas ações, parte do princípio de que somente a cultura 
do aprendizado e do uso produtivo da informação é capaz de garantir uma 
gestão moderna, eficiente e competitiva.  O Sebrae Goiás sempre esteve 
de portas abertas ao empresário, sempre foi plural nas parcerias e sempre 
atuou de forma sinérgica com as instituições empresariais, públicas e go-
vernamentais.  Como Diretor Superintendente em Goiás reafirmo a missão 
do Sebrae em levar informação às micro e pequenas empresas, o nosso 
compromisso de gestão em oferecer soluções diferenciadas e adequadas 
para esse segmento e ir até o empresário para que ele se capacite, tenha 
um negócio lucrativo e possa competir no mercado.  O Sebrae é a ‘casa’ 
do empresário e da micro e pequena empresa. Contem sempre com o Se-
brae!” (Manoel Xavier Ferreira filho – Diretor-Superintendente do Sebrae 
Goiás)

“A minha relação com o Sebrae/GO é quase umbili-
cal, porque iniciou logo no início das atividades do 
Sistema Sebrae em Goiás, ocasião em que fui esta-
giário nos anos de 1973 e 1974, na época do então 
Centro Goiano de Assistência Gerencial à Pequena 
e Média Empresa (Cegem). Fui um dos 30 selecio-
nados no ano de 1976 (seleção duríssima que teve 

a participação de 600 candidatos) para participar do curso de consultoria 
(680 horas) oferecido pelo Cebrae/BNDES/BD Goiás. Devido ao fato de 
que fui o melhor classificado no referido curso dentre os administradores, e 
pela ligação por estatuto entre Ceag e BD Goiás, possibilitou a minha con-
tratação como técnico sênior pelo Centro de Assistência Gerencial de Goi-
ás (Ceag-GO), onde permaneci como empregado no período de 16/11/77 a 
16/06/89 (quando pedi demissão).
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Retornei em 1991 já como Diretor Técnico do Sebrae, função que desem-

penhei até dezembro de 2002. De 2003 até hoje permaneço na instituição 

como Analista/Consultor. Praticamente vivi a instituição Sebrae desde a 

sua origem, tendo passado por todas as suas fases. É um orgulho para 

mim ter feito parte da construção do Sebrae em Goiás.” (Marco Antônio de 

Mello e Cunha – Analista/Consultor)

“Trabalho no Sebrae-GO há 23 anos e sempre senti 

orgulho de fazer parte desta entidade pelo suporte 

que dá às pessoas que querem empreender come-

çando por um pequeno negócio. Vivenciei vários 

momentos de engajamento do Sebrae em prol da 

regulamentação do Estatuto da Micro e Pequena 

Empresa e hoje contamos com a Lei Geral aprova-

da, alcançando bons resultados em prefeituras que 

querem facilitar a regulamentação municipal para instalação de micro e pe-

quenos negócios. É muito gratificante fazer parte dos 40 anos do Sebrae.” 

(Maria do Rosário – Analista Técnica)

“Exercer a cidadania: o nosso trabalho contribuiu 

para a transformação da vida das pessoas, propor-

cionando o desenvolvimento socioeconômico por 

meio do empreendedorismo e, principalmente, das 

MPEs.” (Sandra de Paula Rodrigues – Gerente do 

Escritório Regional Centro-Norte)

“Fazer parte dessa história muito me orgulha. Posso 

afirmar que eu devo ao Sebrae  tudo que sou e pos-

suo. São 35 anos de muitas conquistas, determina-

dos momentos de dificuldades, mas que pude 

crescer como ser humano e contribuir para o fortale-

cimento dessa entidade que tem como propósito 

desenvolver e fomentar os pequenos negócios.
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São tantos momentos bons que fica difícil relatar. Mas uma coisa posso 

dizer: embora tenha sido praticamente a única empresa em que trabalhei, 

o Sebrae oferece tudo para que se possa tornar um profissional completo 

e sustentável nesse mercado competitivo, onde o conhecimento e a infor-

mação são uma constante na entidade.” (Sebastião Umbelino de Souza 
– Gerente Escritório Regional Sudeste)

“No início da minha carreira profissional, sempre de-
sejei trabalhar em uma empresa que tivesse uma 
missão genuína, grandiosa e que pudesse impactar 
diretamente na vida das pessoas. Hoje, após 19 
anos trabalhando no Sebrae, me sinto realizado por 
contribuir de forma efetiva na geração de oportuni-
dades àqueles que trilham o caminho do empreen-
dedorismo. Realmente tenho grande orgulho em 

fazer parte desta construção, do desenvolvimento da economia deste País, 
que passa pelas pequenas empresas, proporcionando emprego e renda. 
Com o passar dos anos, percebo o aumento cada vez maior dos investi-
mentos na ampliação do conhecimento das pessoas, nas ferramentas e 
parcerias que culminam no desenvolvimento das melhores soluções àque-
les que nos procuram. Hoje, ocupando função gerencial, sinto-me gratifica-
do pelo reconhecimento de um bom trabalho e a ciência de que o Sebrae 
proporcionará sempre espaço àqueles que estão comprometidos com a 
causa das micro e pequenas empresas.” (Sérgio Augusto Monturil de Car-
valho – Gerente Regional Oeste)

“Quando iniciei minha atuação no Sebrae-Goiás, no 

início da década de 1990, as necessidades das mi-

cro e pequenas empresas se resumiam às questões 

administrativas. Naquela época, a maior dificuldade 

das empresas era a falta de controle e de organiza-

ção internos. Marketing, competitividade e estraté-

gia não faziam parte do vocabulário da maioria dos 

empresários. Aventurar-se no mercado externo era algo inimaginável.  Ho-

je, as micro e pequenas empresas se consolidam como a base de susten-
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tação da atividade econômica brasileira. Os indicadores do segmento 
relatam o seu fortalecimento crescente ao longo destas últimas décadas, 
bem como a sua importância para a geração de empregos e para propor-
cionar melhores condições de vida para a população. O Sebrae vem se 
modernizando justamente para acompanhar a evolução do perfil dos em-
presários, consolidando-se como uma Entidade de Vanguarda no apoio às 
MPE. Em 2012, o Sebrae completa 40 anos, repleto de conquistas e de 
muitas histórias de sucesso, cumprindo um papel social importante através 
do fomento ao empreendedorismo e facilitando a participação no setor pro-
dutivo de pessoas que não tiveram formação adequada para lidar com uma 
empresa. É motivo de muito orgulho para mim fazer parte da família Sebrae 
e poder contribuir para a construção de um Estado forte e desenvolvido e 
que tem no Sebrae a principal casa do empresário de micro e pequena 
empresa.” (Ulisses Fontoura – Gerente Setorial de Atendimento Individual)

“Sebrae é inspiração e inovação. Sebrae é apoio ao 
micro e pequeno negócio. Sebrae é estar lado a lado 
com o empreendedor, conferindo se aquela solução 
é a mais adequada para aquele negócio. Sebrae é 
desenvolvimento sustentável. São 40 anos de muito 
trabalho para fortalecer e fomentar o surgimento e o 
desenvolvimento das micro e pequenas empresas 
em todo o Brasil. E, mais recentemente, auxiliar tam-

bém o Empreendedor Individual, que é aquela pessoa que formalizou a sua 
atividade. Esses empreendedores já respondem por três milhões de novos 
negócios em todo o País. Desses, cerca de 150 mil estão registrados em 
Goiás. O Sebrae tem muito trabalho a realizar e o corpo técnico de colabo-
radores no Sebrae Goiás está sempre abrindo novos caminhos para as 
pequenas empresas. O Sebrae tem feito a diferença positiva na vida de 
mais de seis milhões de brasileiros que têm o próprio negócio, pois eles 
geram novos postos de trabalho e contribuem para uma distribuição mais 
justa da renda. Atuar no Sebrae é um privilégio, pois o nosso trabalho ultra-
passa o campo teórico e do conhecimento. Ela se completa no campo, na 
cidade ou onde o empresário estiver. Sebrae 40 anos! Vida longa às micro 
e pequenas empresas!” (Wanderson Portugal Lemos – Diretor Técnico do 
Sebrae Goiás)
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A entidade, predominantemente administrada pela iniciativa privada, 

formou-se a partir de uma decisão política da cúpula empresarial e do Es-

tado, que se associaram para criá-la e cooperaram na busca de objetivos 

comuns, administração esta que é feita mediante um Conselho Deliberati-

vo, conforme elucidaremos mais adiante.

3.2.2 Natureza jurídica do Sebrae

O arcabouço jurídico que legitima o Sebrae tem como fundamento 
a Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, que autorizou a desvinculação do 
então Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Cebrae) do 
poder público, transformando-o em serviço social autônomo175, e o Decreto 
nº 99.570, de 9/10/1990, em complemento à Lei 8.029, regulamentando o 

dispositivo anterior, alterando a denominação da entidade de Cebrae para 

Sebrae, tendo o art. 2º, § 1º, normatizado a criação dos Sebraes estadu-

ais.

O Sebrae passou a ser, então, uma sociedade civil sem fins lucra-

tivos, pessoa jurídica, entidade associativa de direito privado, integrante 

do Sistema S, ente de cooperação do Estado e paraestatal, por receber 

recursos públicos, enquadrada como serviço social autônomo pelo Decreto 

nº 99.570, de 9 de outubro de 1990.

O Sebrae não é uma entidade estatal (ou governamental), pois não 

faz parte da estrutura do Estado, não integrando a administração pública 

direta ou indireta.

Embora os serviços sociais autônomos sejam entidades privadas, 

desvinculados da administração pública, eles devem se submeter aos prin-

cípios típicos da administração pública, pois recebem contribuições sociais 

compulsórias e servem à administração do País, de modo que é necessário 

175  Serviços sociais autônomos são todos aqueles instituídos por lei, com personalidade de direito 
privado, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem 
fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes 
paraestatais, de cooperação com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestin-
do a forma de instituições particulares convencionais (fundações, sociedades civis ou associações) ou 
peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias. São exemplos desses entes os diversos 
serviços sociais da indústria e do comércio (Senai, Senac, Sesc, Sesi), com estrutura e organização espe-
ciais, genuinamente brasileiras (cf. Meirelles, 2004, p. 363).
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que os requisitos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 (impessoa-

lidade, moralidade, eficiência e publicidade), que regem a estrutura gover-

namental, se apliquem também aos serviços sociais autônomos (como é o 

caso do Sistema S).

Desta forma, o Sebrae, assim como as demais entidades do Sistema 

S, não tem liberdade para dispor de recursos públicos como se estivesse 

utilizando de recursos privados, visto que toda entidade que gere recursos 

públicos submete-se, por dever constitucional, à obrigação de demonstrar 

seu correto emprego, observando os princípios que regem a administração 

pública, definidos no art. 37 da Constituição Federal176.

3.2.3 Missão, Gestão e Estrutura do Sistema Sebrae

Em seu site (http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae), o Sebrae 

divulga como sua missão “promover a competitividade e o desenvolvimento 

sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte”.

 Organizado na forma de um sistema nacional, o Sebrae foi fundado 

pela parceria entre Estado e iniciativa privada, constituindo-se de uma uni-

dade central de coordenação, sediada em Brasília, denominada Sebrae 

Nacional, e de 27 unidades instaladas em cada Estado e no Distrito Fede-

ral, denominadas de Sebraes estaduais, Sebrae/UF ou Agentes Sebrae, 

vinculadas à unidade nacional, estando presente em todas as unidades da 

Federação, com caráter operacional e de execução, possuindo autonomia 
administrativa e flexibilidade no direcionamento de projetos e programas, 
de acordo com os interesses regionais, cabendo ao Sebrae Nacional o 
papel de orientador e coordenador da atuação do sistema, estabelecendo 
normas e estratégias e incumbindo-se das atividades de articulação política 
em âmbito nacional.

176  Os serviços sociais autônomos sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas da União (TCU), con-
forme dispõe o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal: �Prestará contas qualquer pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, 
bens e valores públicos.” Assim, mesmo os entes paraestatais encontram-se subordinados ao princípio 
do controle público, sujeitos à fiscalização, conforme caput do art. 70 da Constituição Federal de 1988, 
que determina sobre quais âmbitos deve ser exercida a fiscalização (contábil, financeiro, orçamentário, 
operacional e patrimonial) e sobre quais aspectos (legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia das receitas).
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Conforme dados da entidade (http://www.sebrae.com.br/customizado/
sebrae/institucional/consultor-e-ou-instrutor-2013-credenciamento), o Sis-
tema Sebrae conta com uma rede de cerca de 700 postos de atendimento 
presencial em todo o Brasil, contando com mais de 4,9 mil colaboradores 
diretos, distribuídos em 27 unidades federativas e no Sebrae Nacional. 
Além dos colaboradores diretos, o Sistema Sebrae possui aproximada-
mente 8 mil consultores e/ou instrutores credenciados que trabalham pela 
valorização do papel das micro e pequenas empresas  no desenvolvimento 
econômico e social do Brasil.

Inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.330.845/0001-45, o Sebrae Nacional 
está sediado em Brasília (DF), no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS), 
605, Conjunto A - Módulos 30 e 31 - Asa Sul - 70200-645 - Brasília - DF 
(telefone 0800-570-0800 e site www.sebrae.com.br).

A estrutura básica do Sebrae Nacional é constituída pelo Conselho 
Deliberativo Nacional (CDN), que funciona como uma assembleia geral da 
entidade, tendo como atribuições básicas decidir sobre as políticas, diretri-
zes e prioridades, bem como aprovar o regimento interno do Sebrae, um 
Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva177, composta por um Diretor-Pre-
sidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro, asses-
sorados por técnicos responsáveis pelo desenvolvimento dos programas e 
atividades do Sebrae.

Esta estrutura reproduz-se nas unidades estaduais, que contam com 

seus respectivos Conselhos Deliberativos Estaduais178, Conselhos Fiscais e 

Diretoria Executiva (composta geralmente por um Diretor-Superintendente, 

um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-Financeiro).

A seguir, descrevemos a composição do Conselho Deliberativo Nacio-

nal179, instância de composição híbrida180, que abrange 13 entidades: oito 

177  As principais competências da Diretoria Executi va do Sebrae/NA são aprovar os planos de tra- As principais competências da Diretoria Executiva do Sebrae/NA são aprovar os planos de tra-
balho das áreas de supervisão de cada Diretoria e promover a articulação interinstitucional e definir 
padrões para as ações de atendimento às empresas de micro e pequeno porte.
178  Os Conselhos Deliberati vos Estaduais são formados por enti dades da indústria, comércio, agri- Os Conselhos Deliberativos Estaduais são formados por enti dades da indústria, comércio, agri-s por enti dades da indústria, comércio, agri- por entidades da indústria, comércio, agri-
cultura e serviços, por representantes do poder público estadual e federal e por entidades técnico-
científicas e seguem as diretrizes do Conselho Deliberativo Nacional.
179  Cf. Sebrae,  Cf. Sebrae, http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/conselho-
deliberativo-nacional.
180  Por ser uma instituição plural na sua composição, o Sebrae responde a interesses variados e 
apresenta uma pluralidade de visões que, por vezes, dificulta sua categorização como instituição: �Ao 
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representantes, na maioria, de confederações patronais, juntamente com 

cinco órgãos governamentais ligados ao governo federal:

• Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (Abase);

• Associação Brasileira das Instituições Financeiras de Desenvolvi-

mento (ABDE);

• Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 

das Empresas Inovadoras (Anpei);

• Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimen-

tos de Tecnologias Avançadas (Anprotec);

• Banco do Brasil (BB);

• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

• Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil 

(CACB);

• Caixa Econômica Federal (CEF);

• Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);

• Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC);

• Confederação Nacional da Indústria (CNI);

• Financiadora de Estudos e Projetos (Finep);

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC).

Conforme relata Melo (2008, p. 30), o CDN constitui-se num amplo 
fórum nacional de debate entre governo e iniciativa privada em defesa de 
uma causa comum: o estímulo e o fortalecimento das micro e pequenas 
empresas, sendo que a autora destaca ainda que, pelo estatuto do Se-

brae, as entidades que integram o CDN não são obrigadas a contribuir com 

prestações periódicas para o custeio das atividades do Sebrae e não são 

titulares de quota do seu patrimônio.

Os conselheiros indicados pelas entidades que compõem o CDN não 

são remunerados, cumprem mandatos que, até 2011, eram de dois anos 

e, de 2011 em diante, passaram a ser de quatro anos, com direito à recon-

dução, tendo como uma de suas atribuições a eleição do Presidente do 

constituir-se em parceria público-privado, o Sebrae é público e é privado, mas, ao mesmo tempo, não é 
nem uma coisa nem outra” (Canani, 2008, p. 150).
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Conselho Deliberativo e, também, dos membros do Conselho Fiscal e da 

Diretoria Executiva do Sebrae (composta por um Diretor-Presidente, um Di-

retor Técnico e um Diretor Administrativo e Financeiro, no caso do Sebrae 

Nacional, e, no caso dos Sebraes estaduais, composta geralmente por um 

Diretor-Superintendente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo e 

Financeiro).

Embora os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, 

segundo o estatuto, não possam ser remunerados, essa proibição não se 

aplica aos Diretores.

Conforme informa o próprio Sebrae181, o Conselho Deliberativo Nacio-

nal é o órgão colegiado de direção superior, detentor do poder originário e 

soberano da entidade, e funciona como sua assembleia geral, cabendo-lhe 

a responsabilidade de gerir os recursos financeiros, decidir sobre políticas, 

diretrizes e prioridades na aplicação destes recursos, bem como promover 

ações de orientação e fiscalização das diversas ações da instituição, tudo 

em conformidade com as normas aplicáveis, em especial com o Estatuto 

Social do Sebrae.

O Colegiado, composto por 13 Conselheiros titulares e respectivos 

suplentes, pertencentes ao segmento público e privado, discute e delibera 

sobre as matérias submetidas e acolhidas para apreciação, com o propósi-

to de estimular e desenvolver as micro e pequenas empresas brasileiras.

O Presidente do Conselho Deliberativo é eleito pelo próprio conselho, 

sendo escolhido entre seus integrantes. Este conselho elege a Diretoria 
Executiva, que, assim como o conselho, possui um mandato de quatro 
anos, renováveis por igual período182.

A composição do Conselho Deliberativo Nacional (CDN) é alvo de crí-
tica de vários pesquisadores, em função da ausência de uma representa-
ção direta do segmento empresarial, que se constitui na razão de existência 
do Sebrae.

181  Cf.Sebrae: htt p://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/insti tucional/quem-somos/conselho- Cf.Sebrae: http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/conselho-
deliberativo-nacional.
182  A parti r do ano de 2010, o mandato do Conselho Deliberati vo Nacional, dos Conselhos Delibera- A partir do ano de 2010, o mandato do Conselho Deliberati vo Nacional, dos Conselhos Delibera-, o mandato do Conselho Deliberati vo Nacional, dos Conselhos Delibera- o mandato do Conselho Deliberativo Nacional, dos Conselhos Delibera-
tivos Estaduais, bem como das Diretorias Executivas do Sebrae Nacional e dos demais Agentes Sebrae, 
que até então era de dois anos, passou a ser de quatro anos.
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Cypriano (2004, p. 230), por exemplo, alega que em um país marca-
do por relações sociais com viés fortemente hierárquico e evidente desi-
gualdade de acesso a bens e oportunidades, apenas a representação por 

intermédio das entidades corporativas da categoria empresarial, como as 

confederações nacionais da indústria e comércio, para citar as mais desta-

cadas, não contribui para a organização da pequena empresa:

Isso se torna menos defensável ainda quando existe dispositivo 
de lei desde 1988 que obriga a existência de três assentos no 
CDN a serem ocupados por representantes do segmento e, fi-
nalmente, fica pior quando o argumento usado para justificar a 
não deliberação do assunto arroga em sua defesa a questão da 
representação cartorial por parte de uma suposta representação 
direta da pequena empresa, evidenciando os interesses corporati-
vos em jogo e possibilitando o questionamento quanto à natureza 
e sentido que orientam as altas deliberações da agência.

Oliveira (2005, p. 29) critica a ausência de micro e pequenas empresas 

na composição do Conselho Deliberativo e afirma que esta determinação 

consta na Lei 8.029, de 12/4/1990:

O Estatuto Social do Sebrae Nacional, em seu artigo 35, assegura 
três vagas para representantes de entidades de Micro e Pequenas 
Empresas Nacionais: “Art. 35 – Para dar cumprimento ao disposto 
no art. 10 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, com a redação 
da Lei nº 8.154, de 28 de dezembro de 1990, o CDN constituirá 
comissão de conselheiros com o objetivo de promover estudos e 
propor medidas que possibilitem a inclusão no quadro de associa-
dos do Sebrae, com direito à participação naquele colegiado, de 
três (03) entidades cujos estatutos prevejam como exclusivo ob-
jeto a representação das microempresas e empresas de pequeno 
porte respectivamente nas seguintes áreas: I – da indústria; II – do 
comércio e serviços e; III – da produção agrícola.”

Lopes (2001, p. 51) também critica a composição do CDN, por enten-

der que o Sebrae é regido por padrões monológicos em sua organização 

interna:

Os interesses transmitidos são articulados pelas Confederações, 
juntamente com órgãos da administração pública, que, por meio 
do Conselho Deliberativo, traça as políticas e estratégias do órgão 
[...].

Essa ‘troca’ possibilita, de um lado, que as Confederações se-
jam responsáveis pela gestão de um órgão que não está a elas 
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formalmente submetido, formulando programas e decidindo pela 
aplicação de recursos. De outro, o governo, por meio de uma enti-
dade privada, o Sebrae, executa políticas que considera pertinen-
tes a um determinado segmento, podendo utilizar esses recursos 
públicos para programas que não estão voltados exclusivamente 
para o segmento, bem como utilizar a entidade para contemplar a 
sua base governista, por meio da lógica das nomeações.

Outra crítica endereçada ao Sebrae refere-se à falta de autonomia 
da entidade face ao aparato estatal. As entidades do CDN compartilham 
de uma mesma orientação política e não geram condições de autonomia, 
segundo Lopes (2001, p. 135), que considera, ademais, que o fato de o 
Sebrae ser, formalmente, uma entidade privada de apoio aos micro e pe-
quenos empresários, por definição “não o situa autonomamente face ao 
Executivo, e nem exclusivamente com funções técnicas. Ou seja, estrutu-
ras e configurações formais são insuficientes para a compreensão de certos 
processos”. Para a autora, caracterizar o Sebrae como grupo de interesse 
que atua como grupo de pressão possibilita referenciá-lo e vinculá-lo a um 
“padrão histórico de funcionamento do aparato estatal, e lança luzes sobre 
uma forma de relacionamento entre sociedade e Estado que tem sido vei-
culada, na última década, como nova, diferente e propulsora de uma esfera 
pública não-estatal” (Lopes, 2001, p. 71).

No entender de Cypriano (2004, p. 235), a constituição do Sebrae 
requereu uma “engenharia institucional” capaz de agradar aos segmentos 

corporativos que se beneficiavam das políticas executadas pela entidade:

A composição do Conselho Deliberativo da entidade é objeto de 
intensa negociação, gerando disputas que ainda mais recente-
mente evidenciam o caráter corporativo que orienta as delibera-
ções emanadas por esta instância institucional, configurando em 
boa parte sua ação institucional.

Em que pese o fato da desvinculação do Cebrae da Administração 

Pública Federal, com a sua “privatização” em 1990, e sua transformação 

em Sebrae, a entidade não obtém autonomia para agir independentemente 

do governo, tanto é assim que as eleições para as diretorias executivas 

em 1994, 1996, 1998 e 2000 sofreram interferência direta do Presidente 

da República na indicação dos quadros da entidade, conforme argumenta 

Lopes (2001, p. 120), o mesmo acontecendo no âmbito dos Estados, em 

que o governo estadual também faz articulações para indicar a diretoria da 

entidade.
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Embora seja uma entidade privada, que atua como serviço social au-

tônomo, o Sebrae é frequentemente percebido por algumas pessoas como 

sendo um órgão público, interpretação equivocada que acontece devido ao 

fato de o Sistema Sebrae ter sua origem quando ainda se chamava Cebrae 

e era vinculado ao governo federal, bem como pelo fato de o Conselho 

Deliberativo da entidade ser composto por representantes não apenas de 

segmentos empresariais, como também de órgãos e instituições governa-

mentais.

Além do Conselho Deliberativo, o Sebrae/NA e os agentes Sebraes 

estaduais possuem também um Conselho Fiscal, com a atribuição de acom-

panhar e fiscalizar a execução orçamentária e as contas da entidade.

3.2.4 Negócio, Missão, Visão e Política da qualidade do Sebrae 

 em Goiás

Segundo o site da entidade (http://www.sebrae.com.br/uf/goias/

sebrae-go/missao-visao), a informação é o negócio do Sebrae em Goiás, 

sendo sua missão “disponibilizar informações que estimulem o empreen-

dedorismo, o surgimento e o desenvolvimento dos pequenos negócios no 

Estado”. 

A visão do Sebrae é “ser excelência na articulação do desenvolvimen-

to das micro e pequenas empresas em Goiás, comprometido com a quali-

dade e a responsabilidade social”, e a entidade possui a seguinte política 

da qualidade: “Atuar estrategicamente pelo desenvolvimento do empreen-

dedorismo e das micro e pequenas empresas em Goiás, disponibilizando 

informações que atendam com qualidade às necessidades dos clientes, 

buscando melhoria contínua de sua gestão.”

3.2.5 Modelo de Gestão e Estrutura do Sebrae em Goiás

O Sebrae em Goiás possui um Conselho Deliberativo Estadual (CDE), 

composto por representantes de 13 entidades e uma Diretoria Executiva, 

composta por um Diretor-Superintendente, um Diretor Técnico e um Diretor 

Administrativo-Financeiro.
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Listamos, abaixo, as entidades que compõem o CDE183:

1. Agência de Fomento de Goiás S/A (Goiás Fomento);

2. Associação Goiana da Micro e Pequena Empresa (AGPE);

3. Banco do Brasil (BB);

4. Caixa Econômica Federal (CEF);

5. Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg);

6. Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuá-
rias do Estado de Goiás (Facieg);

7. Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Goi-
ás (FCDL);

8. Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg);

9. Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio);

10. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 
(Sectec);

11. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás (Seg-
plan);

12. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae);

13. Universidade Federal de Goiás (UFG).

A seguir, listamos a composição do CDE, por segmentação das enti-

dades:

183  Cada um dos 13 conselheiros que representam as enti dades do CDE não é remunerado pelo exer- Cada um dos 13 conselheiros que representam as enti dades do CDE não é remunerado pelo exer-13 conselheiros que representam as enti dades do CDE não é remunerado pelo exer- conselheiros que representam as entidades do CDE não é remunerado pelo exer-é remunerado pelo exer- remunerado pelo exer-
cício desta função. Apenas em casos excepcionais, como de viagens a serviço do Sebrae, eles recebem 
diárias para custeio de suas despesas com hotéis, transporte e alimentação.
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Fonte: Sebrae/GO (2012b, p. 3)

Além do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e da Diretoria Executi-
va, o Sebrae em Goiás possui, também, Assessorias Técnicas e Unidades 
responsáveis pelo suporte, gestão e desenvolvimento e disponibilização 
de metodologias, referenciais, métodos, produtos e serviços, prestação de 
serviços e de suporte necessários às áreas finalísticas do Sebrae e o de-
senvolvimento e disponibilização de instrumentos e métodos adequados ao 
ambiente corporativo, além de unidades, denominadas “Regionais”, distri-

buídas por todas as regiões do Estado de Goiás.
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Figura 1 - Estrutura organizacional do Sebrae em Goiás

 (Gestão 2011-2014)

Fonte: Sebrae/GO (2012b, p. 5).

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás é vin-

culado ao Sistema Sebrae, com sede na Av. T-3 nº 1.000 – Setor Bueno, 

Goiânia-Goiás, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 01.269.984/0001-73.

Em sua gestão, o Sebrae em Goiás utiliza os seguintes instrumentos 

de natureza normativa e executiva:

a) Direcionamento estratégico;

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



249

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

b) Planejamento plurianual (PPA), elaborado com horizonte de quatro 

anos;

c) Diretrizes orçamentárias;

d) Orçamento anual do Sebrae e do Sistema Sebrae;

e) Resoluções da Diretoria Executiva;

f) Portarias;

g) Instrução normativa;

h) Manual de orientação.

A partir de 2009, o Sebrae em Goiás intensificou o processo de inte-

riorização e regionalização de suas ações, por meio da criação de Escri-

tórios Regionais e de Agências de Atendimento nos principais municípios 

goianos.

A partir desse processo de expansão, interiorizando suas ações em 

todas as regiões do Estado184, o Sebrae em Goiás conta atualmente com a 

seguinte estrutura:

a) Sede: localizada em Goiânia, capital do Estado de Goiás, onde fi-

cam instaladas toda a estrutura de Gestão do Sebrae/GO (Diretoria e Uni-

dades de Apoio).

b) Escritórios Regionais: estrutura que permite ao Sebrae em Goiás 

ampliar sua presença nos municípios do interior do Estado, com unidades 

instaladas em municípios-polo do Estado (vide anexos), cidades estratégi-

cas definidas em cada território regional.

Os Escritórios Regionais são responsáveis pela elaboração, gestão, 

monitoramento e avaliação de projetos e carteira de projetos orientados 

para resultados finalísticos junto ao público-alvo, bem como pela gestão de 

recursos e atendimento inerentes à região.

Cada Escritório possui estrutura própria, sendo administrado por um 

gerente, com apoio de uma equipe de empregados do Sebrae, atuando nos 

184  A escolha dos municípios nos quais se implanta um Escritório Regional tem como critério sua  A escolha dos municípios nos quais se implanta um Escritório Regional tem como critério sua 
representatividade no PIB do Estado, população, número de empresas existentes e disponibilidade do 
poder público local em efetivar parcerias para implantação do Escritório Regional.
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municípios sob a área de influência do município-polo, abrangendo, desta 

forma, os 246 municípios do Estado de Goiás.

c) Agências Sebrae: são pontos de atendimento do Sebrae/GO em mu-

nicípios previamente definidos em parceria com entidades locais dos muni-

cípios onde as Agências são instaladas, geralmente Prefeitura, Asso¬ciação 

Comercial-Industrial, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindica¬to Rural 

ou outra entidade representativa de algum segmento econômico de impor-

tância no município. Visam uma maior acessibilidade do público do interior 

aos serviços prestados pelo Sebrae. A gestão das Agências cabe aos res-

pectivos Escritórios Regionais (cf. Sebrae/GO, 2012, p. 8).

A expansão da presença do Sebrae no interior faz parte da estratégia 

intitulada “Revolução do atendimento ao empreendedor”, posicionando-se 

mais próximo de seu cliente, o empresário e o candidato a empresário, 

para, desta forma, tornar o atendimento mais eficaz.

Os serviços disponibilizados pelo Sebrae nas suas Agências atendem 

às demandas e particularidades de cada localidade, identificadas junto ao 

público-alvo.

3.3 O reposicionamento do Sebrae como agência de desenvolvimento

Até o ano de 1999, o Sebrae era reconhecido como empresa ofertante 

de cursos e consultorias, focando sua atuação, basicamente, no treinamen-

to gerencial direcionado a empresários e executivos e no apoio creditício 

(que compreendia desde a preparação de projetos até a sua intermediação 

com instituições financeiras e acompanhamento executivo).

A partir de 1999-2000, a entidade passa por um processo de redirecio-

namento estratégico, intitulado pelo próprio Sebrae de “Reinvenção”, cujo 

principal objetivo foi o reposicionamento da entidade, antes conhecida co-

mo ofertante de cursos e consultorias e, agora, desejosa de se posicionar 

como uma agência de desenvolvimento, processo este que foi concebido 

pelo Sebrae Nacional e que teve a adesão de todos os Sebraes estaduais.
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A “Reinvenção” do Sebrae é fruto de uma autocrítica da entidade, que 

revela entre outras coisas que os instrumentos tradicionais de promoção 

da pequena empresa são insuficientes para provocar impacto junto à sua 

clientela heterogênea.

O processo de reinvenção consiste, segundo relata Mancuso (2002, p. 

142), em uma aproximação maior do Sebrae de sua clientela, na atuação 

em articulação e parceria com a sociedade, se organizando como agência 

de desenvolvimento e buscando um cenário para os pequenos negócios 

sustentado pelo dinamismo de uma cultura empreendedora.

As palavras de Sérgio Moreira, ex-Diretor-Presidente do Sebrae, sob 

cuja gestão foi conduzido esse processo, resumem o que foi a “Reinven-

ção” do Sebrae (apud Mancuso, 2002, p. 147):

Somos uma instituição irrequieta, eternamente insatisfeita com 
nossos resultados, porque é sempre possível fazer mais, fazer 
melhor e mais barato, atingir mais pessoas, mais clientes, enfim, 
gerar mais satisfação. Por isso optamos por um processo que se 
chamou de “Reinvenção” do Sebrae, um redirecionamento estra-
tégico. Saímos da abordagem individual das pequenas empre-
sas e passamos a tratar do seu ambiente. Hoje [...] o Sebrae é 
uma agência de desenvolvimento da pequena produção do País. 
Tem atuado como tal, tem buscado atuar como tal, e como tal se 
prepara para contribuir com os três níveis de governo: federal, 
estadual e municipal. Mas não apenas com o governo, também 
com a sociedade, representada pelas organizações não-governa-
mentais, cada vez mais numerosas e importantes, pelas entida-
des empresariais e pela própria iniciativa privada, objeto final do 
nosso trabalho.

Juarez de Paula Filho, em entrevista concedida em 2011, dá o seu 

depoimento sobre esse momento de transição e reposicionamento vivido 

pelo Sebrae:

Na gestão do Sérgio Moreira  foi que aconteceu essa transição. O 
Sebrae contratou uma empresa de consultoria muito renomada, 
a Amana-Key, que trabalha com grandes empresas brasileiras, 
na linha que eles chamam de reinvenção estratégica, que é o re-
pensar a empresa como um todo: qual é a missão dela, qual é o 
seu papel. No caso do Sebrae, a Amana-Key (que tem no Oscar 
Motomura o seu principal dirigente) propôs essa reflexão: quem é 
o cliente do Sebrae? O que esse cliente deseja? Como o Sebrae 
deve se reposicionar estrategicamente no mercado para atender 
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a esse cliente? O Sebrae, na época, já tinha os seus 30 anos de 
existência, então já tinha passado por uma evolução muito grande, 
desde a sua criação. E esse processo de reinvenção estratégica 
levou o Sebrae à conclusão de que o mercado esperava que ele 
fosse não apenas mais uma empresa de consultoria, porque exis-
tiam, inclusive, empresas privadas de consultoria que poderiam 
suprir esse papel. Então não era isso que justificava a existência 
do Sebrae. Isso foi justificado no início, quando não existia nin-
guém para dar consultoria para as MPE, pois nenhum economista 
ou administrador de empresas iria montar um escritório para pres-
tar serviços para micro ou pequenas empresas porque ele não iria 
ganhar dinheiro. Hoje, com o crescimento da economia do País, 
já existe um mercado que atende esse segmento. O Sebrae não 
seria mais necessário se existisse só para isso. A “Reinvenção” 
levou o Sebrae a se perguntar: então qual é a nossa missão, para 
além disso, de dar consultoria? E daí nós chegamos à conclusão 
de que a grande missão do Sebrae é ajudar no desenvolvimento 
do País, a partir das micro e pequenas empresas, ou seja, é de se 
ver como uma agência de desenvolvimento, voltada para as MPE. 
Então é isso que o Sebrae é hoje; ele se assumiu então nessa 
condição e adotou como missão promover o desenvolvimento, a 
sustentabilidade e a competitividade das MPE, contribuindo para 
o desenvolvimento do País como um todo. A partir desse reposi-
cionamento estratégico é que foi criada uma unidade de políticas 
públicas (UPP), porque aí passou a fazer sentido para o Sebrae 
olhar a melhoria do marco legal que impacta a vida das MPE.

A reinvenção do Sebrae passa pelo reconhecimento de que a institui-

ção, embora não-governamental, é de caráter público, por utilizar recursos 

parafiscais, espírito este materializado por meio do Plano Integrado para 

Implementação das Prioridades do Sistema Sebrae, no ano de 2002, tra-

duzidos, conforme registra Mancuso (2002, p. 150), nos seguintes itens: 1) 

desenvolvimento de arranjos produtivos em todo o País; 2) potencialização 

e difusão de experiências de sucesso; 3) Educação empreendedora para 

milhões; 4) fomento e disseminação da cultura de cooperação; 5) universa-

lização do crédito e da capitalização; 6) articulação em prol da redução de 

tributos e da desburocratização; 7) articulação de rede de apoio às MPE.

Alguns slogans que nascem a partir deste momento de “Reinvenção”185 

reforçam o “Sebrae que faz”, dos anos 1990, e inserem a entidade na nova 

diretriz de atuação, como agência de desenvolvimento da pequena produ-

ção no País, sustentada pelo dinamismo de uma cultura empreendedora.

185  Tais como �Sebrae para todos” e �Sebrae: parceiro dos brasileiros”. Tais como �Sebrae para todos” e �Sebrae: parceiro dos brasileiros”.
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Várias etapas foram vivenciadas pelo Sebrae até que a entidade as-

sumisse esse novo posicionamento, como agência de desenvolvimento, 

discurso este incorporado em sua comunicação e relacionamento com a 

sociedade, conforme exemplos abaixo:

Estamos convictos de que, com a metodologia Geor – um mo-
delo de gestão que, além de possibilitar mais envolvimento dos 
parceiros nos projetos apoiados pelo Sebrae, permite explicita-
ção transparente dos resultados e ainda amplia a capacidade de 
gerenciamento em tempo real –, iremos consolidar a instituição 
como uma das maiores agências de desenvolvimento do País. 
(Sebrae, 2006b, p. 14: fala do Diretor-Presidente do Sebrae Na-
cional, Paulo Okamotto)

O Sebrae, uma entidade privada e de interesse público, apoia a 
abertura e expansão dos pequenos negócios e transforma a vida 
de milhões de pessoas por meio do empreendedorismo. Estas 
são algumas das razões pelas quais o Sebrae tem uma missão 
clara e focada no desenvolvimento do Brasil via geração de em-
prego e renda pela via do empreendedorismo. (http://www.sebrae.
com.br/customizado/sebrae)

Temos uma responsabilidade muito grande, pois o Sebrae é uma 
agência de desenvolvimento que fomenta a geração de trabalho 
e renda por meio dos micro e pequenos negócios. “É preciso bus-
car inovação, conhecimento e informação, trabalhando a cultura 
empreendedora no Estado”, analisa o Diretor-Superintendente do 
Sebrae no Piauí, Delano Rodrigues Rocha. (sebraepi.achanoti-
cias.com.br/noticia_pdf.kmf?cod=7746883)

Na prática, o Sebrae é uma Agência de Desenvolvimento dos Pe-
quenos Negócios. Como tal, tem como principal missão produzir e 
distribuir conhecimento permanentemente. (http://www.mi.gov.br/
comunicacao /clipping/corpo.asp?id=39164). 

A proposta em elaboração, que contará com a participação de 
empresários dos diferentes elos da cadeia e de todas as regiões 
do País, busca, em primeiro lugar, o envolvimento de entidades 
oficiais, a exemplo do Mapa e do Inmetro, como organismos regu-
lamentador e acreditador, respectivamente, além do Ibraflor, como 
representante do setor, e do Sebrae, como agência de desenvol-
vimento, articulação e capacitação, cujo objetivo é a construção 
de um programa com critérios técnicos baseados nas condições 
locais e harmonizados com as exigências internacionais. Em se-
gundo lugar, a avaliação da conformidade será feita em cada um 
dos elos da cadeia produtiva e não apenas da produção, uma vez 
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que os elos têm um papel fundamental para a manutenção da 
qualidade do produto até o consumidor.

(http://asn.interjornal.com.br/noticia.kmf?noticia=5597975 &ca-
nal199)

A ascensão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-operá-
rio metalúrgico que chegou à Presidência da República, foi usada 
como exemplo de mobilidade social que o Sebrae pôde proporcio-
nar pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
deputado federal Armando Monteiro Filho (PMDB-PE), ao assumir 
ontem o Conselho Deliberativo Nacional (CDN) do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. “Essa mobilidade 
social que o Brasil apresentou nas últimas eleições tem que ter 
correspondente mobilidade empresarial, permitindo que muitos 
possam atuar em atividades produtivas e o Sebrae, como agên-
cia de desenvolvimento, tem um importante papel econômico e 
político de apoiar o desenvolvimento do País por meio da capaci-
tação de agentes empreendedores”, disse Monteiro Neto. (http://
indexet.investimentosenoticias.com.br/arquivo/2003/01/15/44/
Sebrae-Presidente-da-CNI-asssume.html. título “Sebrae: Presi-
dente da CNI assume”. Autor: Gazeta Mercantil).

O Sebrae se transformou, na prática, em uma agência de desen-
volvimento da pequena empresa. Presente no País inteiro, com 
mais de 450 pontos de atendimento. (www.sebrae.com.br/custo-
mizado/.../diretoria-executiva)

Uma organização como o Sebrae, com suas características de 
agência de desenvolvimento, reúne todas as condições, inclusi-
ve e principalmente o seu poder de capilaridade, para contribuir 
com a implementação de projetos que sejam multiplicadores de 
ocupações produtivas em diversos pontos do território nacional. 
Cabe lembrar ainda que o Sebrae tem o credenciamento neces-
sário para patrocinar projetos direcionados para uma agenda de 
desenvolvimento local, em suas ações imediatas previstas no seu 
processo de reinvenção. (www.mauronunes.com.br/download.
php?arquivo...doc)

O Sebrae tornou-se uma agência de desenvolvimento que dis-
semina o conhecimento. Sua missão é informar e capacitar em-
preendedores para que as milhões de empresas tenham vida 
longa e tornem-se mais competitivas. (http://www2.uol.com.br/
pagina20/07102007/sebrae20.htm; Sebrae celebra Dia da Micro 
e Pequena Empresa – Viagem através do conhecimento)

O Sebrae deseja ser reconhecido como importante instituição 
indutora do desenvolvimento do País, no âmbito de seu objeti-
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vo (enquanto sistema), de atuar como agente catalisador de ini-
ciativas para melhorar a competitividade das Micro e Pequenas 
Empresas, gerando resultados crescentes e de impacto para o 
desenvolvimento sustentável do Brasil. (Sebrae, 2008a, p. 15)

No atual contexto nacional, o Sebrae tem um triplo papel: o de 
prestador de serviços empresariais às Micro e Pequenas Empre-
sas, desenvolvendo o mercado de serviços para essa clientela; o 
de agência de desenvolvimento ou de articulação estratégica para 
a construção de ambientes favoráveis aos pequenos negócios; e, 
finalmente, o de gerador de conhecimento sobre esse relevante 
segmento do setor empresarial. (Sebrae, 2007, p. 9)

A partir dos depoimentos que coletamos na pesquisa de campo reali-

zada em 2011 com o corpo técnico e com lideranças e parceiros do Sebrae 

em Goiás, pode-se perceber que o novo papel então assumido pelo Sebrae, 

como agência de desenvolvimento, já está incorporado, seja internamente, 

seja pelo público-alvo atendido pela entidade:

É verdade, nós deixamos a função de empresa de consultoria 
caso a caso e passamos a atuar como uma agência de desen-
volvimento, pensando em desenvolvimento empresarial e, mais 
recentemente, na história do sistema Sebrae, passamos a ter 
uma atuação de desenvolvimento local e territorial que deu uma 
dimensão diferenciada do que vinha acontecendo ao longo dos 
últimos 30 anos do sistema Sebrae. O Sebrae passou a olhar o 
desenvolvimento como um fenômeno mais holístico; não adianta 
nós fomentarmos um desenvolvimento de uma mercearia numa 
comunidade, se aquela comunidade não estiver pronta para ter 
aquela mercearia dentro; é preciso que haja consumo, educação, 
qualidade de vida para que um empreendimento seja criado e per-
maneça firme em uma comunidade. (Oliveira, 2011)

Eu acho que o Sebrae tem ainda essa dificuldade de identidade. 
Mas hoje eu vejo o Sebrae mais como uma agência de desenvol-
vimento do que uma mera instituição realizadora de cursos ou de 
consultorias. (Aires, 2011)

O Sebrae, nos últimos 10 anos, evoluiu bastante nessa transfor-
mação, de ser a empresa de consultoria e de curso para se tornar 
uma agência de desenvolvimento. Em 1999, quando foi criado 
o Proder-Especial (o programa de desenvolvimento de renda), 
especificamente para um programa do governo federal que se 
chamava Comunidade Ativa, que tinha como objetivo promover 
desenvolvimento em localidades de baixo IDH (levantamento de 
necessidade, vocações, problemas, criação de agência de de-
senvolvimento), então já naquela época havia um programa do 
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Sebrae criado especialmente para isso, já deixando de ser uma 
mera empresa de consultoria e cursos, e passando a ter um for-
mato de agência de desenvolvimento que foi evoluindo, retraiu, 
recuou um pouco, após a ruptura do governo federal para com 
esse tipo de iniciativa, quando houve a mudança de poder, em 
2002 (saindo o Fernando Henrique Cardoso e entrando o Lula), 
em que você tinha um governo que trabalhou bastante o aspecto 
do desenvolvimento local, onde entrou um novo governo que tra-
balhou mais as políticas de transferência de renda (Fome Zero, 
Bolsa Família etc.) e olhou muito mais para isso do que para os 
processos de desenvolvimento. Eu acho que foi uma perda muito 
grande, pois antes a estratégia do governo federal (FHC) era de 
desenvolver as comunidades pelas potencialidades, pelo prota-
gonismo, pela atuação mais efetiva de quem mora lá, que era, a 
meu ver, uma condição muito mais ativa e participativa, passando 
para uma condição, de 2002 para frente, muito mais passiva, em 
que as pessoas, em vez de se tornar independentes, se tornaram 
cada vez mais dependentes dos programas de transferência de 
renda. (Moura, 2011)

A atuação do Sebrae como agência de desenvolvimento, isso in-
clusive foi verbalizado pelo ex- superintendente Dr. João Bosco 
Umbelino no encontro de turismo de Goiânia, de sair de deman-
das pontuais e trabalhar como agência de desenvolvimento. O 
Sebrae é o único ente do Sistema S que atua transversalmente, 
pois cada uma das outras entidades atua especificamente e hoje 
existe uma lacuna muito grande no Estado de Goiás em torno 
de uma agência de desenvolvimento. Se você pega o Estado da 
Bahia, você tem lá o Banco do Nordeste que faz esse papel, e 
nós aqui não temos quem faz esse papel de desenvolvimento, 
pelo Estado. Então, o Sebrae incorporou isso, até porque está 
presente em 100% nos 246 municípios que nós temos, em alguns 
lugares mais intensamente, em outros mais timidamente, mas o 
Sebrae está presente em todos os municípios. (Gomes, 2011)

O Sebrae foi uma instituição que teve coragem de começar a lidar 
com desenvolvimento, mexendo em uma tradição, num regime 
que vinha de assistencialismo, de programas que chegavam de 
cima para baixo nas comunidades. Isso incomodou muita gente. 
O Sebrae é um pioneiro e realmente é um agente de desenvolvi-
mento e hoje tem o respeito e respaldo das três instâncias gover-
namentais (municipais, estaduais e federal), pois realmente faz 
acontecer nas comunidades. (Luz, 2011)

O Sebrae tem como diretriz não só oferecer cursos, mas também 
acompanhar o desenvolvimento daquela atividade, atuar como 
entidade que ajuda no desenvolvimento do município como um 
todo. (Souza, 2011)
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O processo de redirecionamento estratégico realizado pelo Sebrae no 

ano de 1999 visava cumprir adequadamente sua missão institucional de 

apoiar as micro e pequenas empresas, investindo nos ambientes locais e 

setoriais mais amplos, onde surgem as iniciativas empresariais.

Em janeiro de 1999, com a autorização do Conselho Deliberativo 

Nacional (CDN), iniciou-se um trabalho de consulta a todas as entidades 

participantes do Sistema Sebrae, à direção dos Sebraes estaduais e aos 

consultores externos do Sistema, com o objetivo de traçar as diretrizes para 

a atuação do “novo Sebrae”, aprovadas em reunião do CDN em julho deste 

mesmo ano.

Em linhas gerais, propõe-se a explicitação do papel do Sebrae no 

campo político, enfocando a sua atuação não restrita à dimensão técnica, 

mas contribuindo para o desenvolvimento do País e o bem-estar da popu-

lação:

A reinvenção passa pelo reconhecimento de que a entidade, 
embora não-governamental, é de caráter público, por utilizar re-
cursos parafiscais. Isto acentua suas responsabilidades perante 
a sociedade. Num outro plano, a reinvenção é consequência da 
mudança do papel do Sebrae, que deve ser vanguarda não só do 
conhecimento, mas, também, detentor de grande capacidade de 
articulação. (Sebrae, 1999b, p. 7)

Enquanto instituição de caráter público, apesar de não governamental, 

o Sebrae possui um papel fundamental para a dinamização da economia 

do País: “Ao prestar serviços de orientação para micro e pequenos em-

presários, e, principalmente, pensar e estruturar estratégias que buscam 

ambientes mais favoráveis aos pequenos negócios, tal instituição assume 

naturalmente a função de uma agência de desenvolvimento.” (Sebrae, 

2008a, p. 11)

Ao se posicionar como agência de desenvolvimento dos pequenos 

negócios, atuando de forma descentralizada, não apenas por meio de seus 

entes estaduais, mas também mediante as inúmeras parcerias e formas 

similares de associação de objetivos, o Sebrae busca contemplar o desejo 

de seu primeiro Diretor-Presidente de que a entidade atuasse como uma 

“ponte”, liderando pelo conhecimento e sendo o “polo catalisador, dissemi-

nador e de transferência de experiências” (Cypriano, 2004, p. 249).
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A seguir relatamos algumas áreas de atuação do Sebrae, em conso-

nância com esse novo posicionamento estratégico que a entidade assu-

me.

3.3.1 A atuação do Sebrae na área de desenvolvimento186

Em meados de 1990, o Sebrae passa a atuar sistematicamente na im-

plementação de projetos de desenvolvimentos (setorial, local e territorial).

A entidade iniciou sua atuação no segmento de desenvolvimento, esti-

mulada a potencializar e cumprir sua missão de fortalecer a competitividade 

empresarial no País, com foco no empreendedorismo.

Desde o início desta empreitada, o Sebrae posiciona-se como “agente 

indutor do desenvolvimento”, possuidor de um papel fundamental para a 

dinamização da economia do País, ao prestar serviços de orientação para 

micro e pequenos empresários, e, principalmente, pensar e estruturar es-

tratégias que buscam ambientes mais favoráveis aos pequenos negócios, 

assumindo a “função de uma agência de desenvolvimento” (Sebrae, 2008a, 

p. 9).

Atento às práticas adotadas por diversas formas de representações 

da sociedade, no intuito de apoiá-las ou, eventualmente, estruturar progra-

mas e projetos alinhados à promoção do desenvolvimento local, o Sebrae 

adota o conceito de desenvolvimento local que, apesar de heterogêneo, é 

aqui entendido como a concepção que traz em seu cerne uma abordagem 

integral e sistêmica do desenvolvimento a partir do fortalecimento das ba-

ses territoriais:

De maneira geral, podemos dizer que o desenvolvimento local é 
caracterizado pela superação da visão que atrela o desenvolvi-
mento exclusivamente a aspectos econômicos, ligado à expansão 
do estoque de capital presente em determinado território (munici-
pal, regional, etc.). [...], trata-se de um processo que integra várias 
dimensões, espaciais, econômicas, sociais, culturais e políticas 
que, por meio de seu conjunto dinâmico, podem produzir uma 

186  Para a redação desta seção uti lizou-se a transcrição de trechos da publicação inti tulada  Para a redação desta seção utilizou-se a transcrição de trechos da publicação intitulada Metodolo-
gias de capacitação de agentes de desenvolvimento local (Sebrae, 2008a).
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prosperidade sólida e durável que não se reduz somente à taxa 
de crescimento do PIB. (Sebrae, 2008a, p. 4)

O Sebrae possui, por meio de seus instrumentos de atuação, uma 

forte vinculação com o tema do desenvolvimento local, visto que suas ati-

vidades perpassam o fortalecimento do capital empresarial e humano, na 

medida em que realiza inúmeros serviços de capacitação profissional e téc-

nica, além de ser propagador da cultura empreendedora. 

Além disso, a entidade apresenta uma forte capacidade de se articular 

com diversas instituições no País, contribuindo para a criação de redes que 

venham a potencializar o desempenho de atores e seus territórios. Também 

não se pode deixar de mencionar o trabalho que realiza, buscando fortale-

cer o associativismo e a cooperação.

O estímulo ao empreendedorismo em regiões e municípios, e a 

identificação de potencialidades, vocações e vantagens comparativas de 

desenvolvimento expressam o objetivo geral delimitado no Programa de 

Desenvolvimento de Emprego e Renda (Proder), elaborado pelo Sebrae em 

1994. Iniciava-se na instituição a cultura que adotava instrumentos ineren-

tes ao desenvolvimento local focados no surgimento de novos negócios. 

Avaliações realizadas após a conclusão do Proder apontaram algumas 

lacunas do programa, tais como: a) ausência de componentes fundamentais 

para a continuidade exigida pela prática do desenvolvimento local; b) difi-

culdade na arregimentação de novos investimentos para a sua expansão, o 

que era agravado pela falta de instrumentos de monitoramento e avaliação 

dos resultados; c) incapacidade de articular esforços com outras iniciativas 

que já tratavam a questão do desenvolvimento local, desperdiçando opor-

tunidades para alavancar recursos financeiros e criar uma rede institucional 

que pudesse contribuir para a replicabilidade de experiências exitosas em 

outros territórios; d) foco excessivo no fomento ao capital empresarial nos 

territórios em que foi implantado, em detrimento de outras premissas bási-

cas do desenvolvimento local, que ficaram relegadas a segundo plano. Não 

havia, por exemplo, ações bem definidas que tratassem do capital social, 

do melhoramento na utilização do capital natural e que propiciassem ga-

nhos de habilidades e competências para os envolvidos no processo.
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Desta forma, uma reformulação do programa foi realizada pelo Sebrae 

Nacional, incorporando ao Proder conceitos centrados no caráter mais sis-

têmico do desenvolvimento local. Aspectos sociais, culturais, ambientais, 

político-institucionais e físico-territoriais passaram a ter destaque na pauta 

do Proder-Especial, novo mecanismo por meio do qual o Sebrae somou 

esforços com outras iniciativas187 que experimentavam a implantação do 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS).

Após dois anos de atuação, o Proder-Especial alcançou 157 muni-

cípios, nos quais foram realizadas as seguintes etapas e ações: sensibi-

lização dos agentes sociais; constituição de Fóruns de Desenvolvimento 

Local; elaboração de Planos de Desenvolvimento; celebração de Pactos 

de Desenvolvimento Local e implantação de Agendas Locais com a esfera 

governamental.

Em suma, além dos avanços significativos que foram atingidos no que 

tange à formulação de parcerias institucionais e ao reforço do protagonismo 

e empoderamento local, o Sebrae pôde contribuir para a criação de um 

ambiente mais favorável para seu público-alvo. 

Na medida em que as iniciativas apoiadas pelo Sebrae se ampliavam, 

e ao mesmo tempo em que o próprio conceito da estratégia DLIS evoluía, 

a Unidade de Desenvolvimento Local criada no Sebrae Nacional avaliou 

que o Sebrae teria espaço para se tornar, de maneira mais intensa, um 

parceiro difusor das práticas orientadas pelo DLIS. Uma nova equipe de 

trabalho foi constituída, resultando na elaboração do Programa Sebrae de 

Desenvolvimento Local (PSDL)188, cujo marco diferencial, com relação às 

187  Tais como o Programa Comunidade Ati va e o Programa Regional de Estratégias em Desenvolvi- Tais como o Programa Comunidade Ativa e o Programa Regional de Estratégias em Desenvolvi-
mento Local Sustentável.
188  O PSDL é composto pelas seguintes fases (Sebrae, 2008a): 1) mobilização, sensibilização e ca-
pacitação da comunidade local para a gestão participativa do processo de desenvolvimento local; 2) 
constituição de um fórum de desenvolvimento local (que pode ser também um conselho ou agência 
de desenvolvimento local); 3) escolha de uma equipe gestora local que funcione como uma comis-
são executiva do fórum; 4) elaboração, pelo fórum, de um diagnóstico participativo local, no qual se 
identificam os problemas e fatores restritivos do desenvolvimento, as potencialidades e as vocações 
locais; 5) construção, pelo fórum, de forma participativa e compartilhada, de uma visão de futuro que 
identifique os vetores de sustentabilidade do desenvolvimento local; 6) formulação, de forma partici-
pativa, de um plano de desenvolvimento local, no qual se materialize a visão de futuro, traduzida em 
desafios, metas e propostas de ação; 7) definição e negociação de uma agenda local que estabeleça as 
prioridades a partir do plano de desenvolvimento local; 8) celebração de um pacto de desenvolvimento 
local que torne públicos os compromissos assumidos pelos diversos parceiros, governamentais e não 
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experiências anteriores, está no fato de este apresentar uma metodologia 

mais consistente, fruto do amadurecimento do Sebrae ao lidar com a temá-

tica em questão. O programa foi estruturado em dez passos, que envolvem 

a construção de uma agenda de ações prioritárias a ser executada em cada 

território. 

O PSDL incorporou também uma base institucional mais sólida, re-

presentada por uma nova forma de gestão que incluía os seguintes atores: 

Coordenação Nacional; Sebrae Estadual; Coordenador Estadual; Supervi-

sores; Consultores; Gestor Local (obrigatoriamente integrante da comuni-

dade). 

A atuação do Sebrae na área de desenvolvimento local alcançou, so-

mando o PSDL e o Proder-Especial, aproximadamente 1.600 municípios 

brasileiros, que adotavam os preceitos de DLIS, estimulando o desenvolvi-

mento local, direta ou indiretamente, alcançando, em termos proporcionais, 

29% do total dos 5.560 municípios do País e gerando, aproximadamente, 

20 mil novos empregos no interior do País, conforme Mancuso (2002, p. 

131).

Em entrevista que nos concedeu em maio de 2011, Juarez Ferreira 

de Paula Filho resume a trajetória do Sebrae na área de Desenvolvimento 

Local:

Em 1999, o Sebrae Nacional (na época presidido por Sérgio Mo-
reira) contratou o Augusto de Franco como consultor para ajudar 
a criar uma política de apoio ao desenvolvimento local. Criou-se 
uma equipe multidisciplinar de consultores para elaborar uma me-
todologia de trabalho (da qual eu participei, juntamente com Ed-
gar Bastos e Evandro Nascimento, dentre outros). Fizemos uma 
avaliação da abordagem que o Sebrae tinha para a questão do 
desenvolvimento, no caso, o Programa de Geração de Emprego e 
Renda (Proder), que já existia desde 1986, e, nessa avaliação, fo-
ram observadas algumas falhas, tais como o caráter estritamente 
municipal e a falta de envolvimento da comunidade local.

Como é que funcionava o Proder? O Sebrae contratava um con-
sultor que ia ao município, fazia um diagnóstico, identificava as 

governamentais, comprometidos com o processo de desenvolvimento local integrado e sustentável; 9) 
implantação dos projetos contidos na agenda local; 10) avaliação e monitoramento dos resultados de 
forma sistemática.



262

potencialidades econômicas do município, as lacunas, os elos 
faltantes da cadeia produtiva que significavam oportunidades de 
novos negócios. Fazia parte desse diagnóstico uma proposta de 
plano de trabalho, que era entregue à Prefeitura. Então, o que 
a gente criticava é que, primeiro, faltava um envolvimento maior 
da comunidade local nesse processo, ou seja, ainda que o con-
sultor externo entrevistasse as pessoas e se informasse com os 
atores locais, não era um trabalho participativo. Era o consultor 
que avaliava e propunha um plano de trabalho e deixava a ideia 
para o prefeito de criar uma agência de desenvolvimento muni-
cipal ou que implementasse aquele plano de trabalho. A crítica 
maior nossa era essa, de que faltava o protagonismo local. A coi-
sa ficava muito em torno do consultor contratado pelo Sebrae e 
depentente da iniciativa da Prefeitura. Ou seja, não empoderava 
os atores locais para que eles mesmos fossem os condutores do 
seu processo de desenvolvimento, embora tivesse todo um lado 
positivo, com a valorização do planejamento, ou seja, partia da 
ideia de que é necessário ter um planejamento do desenvolvi-
mento. A outra crítica é a questão de ser restrito ao município, 
deixando de enxergar as conexões com os municípios vizinhos. É 
muito difícil você ter soluções de desenvolvimento em municípios 
isolados, sem a perspectiva territorial, regional. A partir dessas 
críticas que nós fizemos ao Proder, sobre como ele vinha sendo 
implementado pelo Sebrae (mas reconhecendo que era um pro-
duto de êxito do Sebrae, pois os prefeitos queriam, pois ajudava 
o município), começamos a bolar uma coisa que nós chamamos 
de Proder- Especial, que era uma nova metodologia, em que o 
trabalho seguia mais ou menos a mesma lógica, mas introduzia 
coisas novas. Então a ideia era de formar um fórum de desenvol-
vimento local, com lideranças locais, que esse fórum fizesse esse 
trabalho que antes era feito pelo consultor, isoladamente, ainda 
que o fórum pudesse ser ajudado por um consultor, também, mas 
você tinha as próprias lideranças da comunidade local, que iam 
fazer o diagnóstico e o plano de desenvolvimento, e depois tirar 
do âmbito estritamente municipal, ou seja, se fazia essa etapa do 
plano no município, mas depois juntava os municípios próximos, 
de uma mesma microrregião, e compartilhavam, um apresentava 
para os outros o seu plano, viam o que havia de comum e daí saía 
um plano de desenvolvimento regional, a partir dos pontos em co-
mum, e com isso a gente achava que dávamos um passo adiante, 
em relação à experiência do Proder, que era, primeiro, fortalecer o 
protagonismo local, ou seja, ter lideranças locais como atores do 
processo, e sair do aspecto meramente municipal e ter uma visão 
mais regionalizada, microrregional  que seja, ou territorial. Então 
a gente começou o Proder-Especial. Essa equipe de consulto-
res acabou virando a coordenação executiva do Proder-Especia. 
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Então nós fomos contratados, primeiro, apenas para elaborar a 
metodologia e, depois que concluímos essa etapa, nós fomos 
contratados para implementar essa metodologia, com um projeto 
piloto, que começou com 100 municípios e daí foi ampliado para 
1.000 município. No final nós chegamos a cerca de 1.800 municí-
pios e, depois, acabou ficando o nome de DLIS (Desenvolvimento 
Local, Integrado e Sustentável), que, na verdade, para nós, for-
muladores, DLIS era o nome da metodologia, e não do projeto, 
mas ficou muito identificado no Sebrae como DLIS. O projeto se 
chamava PSDL (Programa Sebrae de Desenvolvimento Local). 
Depois esse programa acabou sendo encerrado nas gestões se-
guintes, depois que o Sérgio Moreira concluiu o mandato dele.

O depoente, Juarez de Paula Filho, foi Gerente da Unidade de Desen-

volvimento Local (UDL), criada no Sebrae Nacional no ano de 2000 (sob a 

presidência de Sérgio Moreira).

Em 2004, a nova direção que assumiu o Sebrae (sob a presidência 

de Paulo Okamoto) decidiu fazer uma reestruturação interna e a UDL foi 

fundida com a unidade de Agronegócios, se transformando na Unidade de 

Agronegócios e Territórios (Uagro), pois, segundo a Diretoria que propôs a 

mudança, os territórios nos quais o Sebrae atuava eram territórios pouco 

desenvolvidos, onde predominava a atividade agrícola, o que fazia com que 

houvesse uma proximidade muito grande da carteira de projetos da UDL 

com a carteira de projetos de agronegócios, o que justificaria a fusão sob 

uma mesma gerência.

Em 2008, a Diretoria do Sebrae Nacional fez uma reestruturação das 

Unidades e resolveu recriar a UDL, com o nome de Unidade de Desenvol-

vimento Territorial (UDT), tendo como gerente o técnico Juarez de Paula 

Filho, que nos relata esse momento (2011):

[...] aí já havia uma ênfase muito forte da Diretoria em torno da Lei 
Geral, ou seja, não era mais aquela visão anterior, de projetos, 
que eu considero mais sistêmica, de desenvolvimento de territó-
rios, mas era uma visão mais focada na aplicação da Lei Geral 
nos municípios, que é como ela (UDT) está até agora, com um 
foco muito dirigido para o trabalho da Lei Geral nos municípios e 
o apoio às políticas públicas do governo federal nos Territórios da 
Cidadania. Nós já estamos com mais da metade dos municípios 
com a Lei Geral implementada e a ideia é chegar à totalidade 
dos municípios. Então, muito rapidamente, essa foi a trajetória do 
Sebrae na área de desenvolvimento local: começa com o Proder, 
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depois o Proder-Especial, a criação da UDL, que depois vira Uni-
dade de Agronegócios e Territórios (Uagro), depois UDT, que é 
como está hoje.

Juarez de Paula Filho, que acompanhou todas as etapas de atuação 

do Sebrae na área de desenvolvimento, destaca uma mudança significativa 

na abordagem do Sebrae, antes e após o Proder/Proder-Especial, que é a 

transição para um modelo de atuação como agência de desenvolvimento:

Eu acho que começou uma transição de um modelo digamos as-
sim ofertista, em que o Sebrae tinha um produto e ele ofertava 
para o município, para um modelo em que você tem uma me-
todologia de trabalho conjunta, em que o Sebrae se propõe a, 
junto com as lideranças locais, construir um planejamento para o 
desenvolvimento e empoderar esses líderes para que eles sejam 
os implementadores desse planejamento. Ou seja, o Sebrae não 
se vê mais indo aos municípios oferecer alguma coisa, mas se vê 
como um parceiro, catalisador de um processo em que os atores 
locais é que vão fazer, e o Sebrae vai ajudar. Então, essa é a 
primeira mudança no Proder-Especial e, na UDL, essa visão do 
Sebrae de se ver não apenas como um órgão de consultoria, que 
vai ofertar alguma coisa, mas ele se ver como uma agência de de-
senvolvimento, como um catalisador de um processo, liderado pe-
los próprios atores locais. Essa é, para mim, uma mudança muito 
significativa, pois reconhece os territórios como sujeitos: o próprio 
território, os atores locais, fazem sua política de desenvolvimento, 
apoiada pelo Sebrae e por outros parceiros. Então o Sebrae não 
tem uma visão de que é ele que vai fazer, nem tem uma visão de 
que ele vai fazer sozinho. Ele reconhece que precisa de vários 
parceiros para que um processo de desenvolvimento possa ser 
desencadeado e quem lidera isso é a própria população local, por 
meio de seus líderes.

Além dos projetos elaborados e executados de forma sistemática em 

cada Estado, o Sebrae vem desempenhando um papel institucional de des-

taque no que diz respeito ao apoio e estímulo às experiências de desenvol-

vimento local realizadas pelo País. A proposta da adoção de uma Política 

Nacional de Desenvolvimento Local, entregue à Presidência da República 

em 2007, contou com o importante trabalho de mobilização e articulação 

para a realização de eventos e plenárias que resultaram na elaboração de 

89 propostas concretas que potencializariam o desenvolvimento local. 

Ainda no que se refere ao seu importante peso institucional, o Sebrae 

apoia, desde 2002, a realização da Expo Brasil de Desenvolvimento Local 
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(Expo-DLIS), evento que reúne palestras, painéis temáticos, debates, apre-

sentação de experiências exitosas, oficinas e cursos ligados à temática do 

desenvolvimento local. Em tais oportunidades, ocorrem valiosos intercâm-

bios de iniciativas inovadoras que buscam dinamizar territórios específicos, 

o que credencia a Expo-DLIS como um importante espaço de promoção do 

tema em questão. 

Atentando para dois dos principais entraves à expansão da prática do 

desenvolvimento local (financiamento e tecnologia), o Sebrae elaborou, no 

ano de 2008, dois editais: o primeiro para projetos de difusão de tecnologias 

sociais e o segundo para apoio técnico e financeiro a projetos dispostos nos 

60 territórios selecionados pelo Programa Territórios da Cidadania. Ambos 

apresentam como ponto chave a melhoria das condições de sustentabilida-

de de produtores rurais e de micro e pequenos empreendimentos locais, por 

meio do fomento ao empreendedorismo e à criação de novos negócios. 

Analisando o conjunto de iniciativas apresentadas até aqui, fica clara 

a relevância do Sebrae para a articulação e expansão das iniciativas que 

apoiam o desenvolvimento local. Todavia, há espaços e oportunidades pa-

ra a construção, em parceria com diversas instituições pelo País, de um 

ambiente mais propício para que agentes locais possam protagonizar o 

processo de desenvolvimento de seus territórios, conforme pode ser cons-

tatado nos depoimentos colhidos na pesquisa de campo que realizamos, 

em 2011, com lideranças e parceiros do Sebrae:

De tudo aquilo que nós temos participado com o Sebrae através 
dos fóruns municipais e regionais, sem dúvida nenhuma o Se-
brae foi um grande incentivador e um grande auxílio para esses 
municípios, principalmente no desenvolvimento do turismo. (Spa-
rapani, 2011)

O município de São Simão era conhecido pelo grande carnaval. 
Hoje em São Simão tem duas festas com muito mais rentabilidade 
e sucesso do que o carnaval, que é o Festival Gastronômico, que 
o Sebrae foi pioneiro com a gente, que, se não fosse o Sebrae, 
nem teria dado certo, e o Encontro da Pesca, dos Amigos da Pes-
ca de São Simão, que agora nós estamos indo para o terceiro 
ano do evento, além de outros inúmeros eventos (como o Rodeio 
Praia Show e o Réveillon. Todos esses eventos tiveram uma aju-
da muito forte do Sebrae, mas nenhum como o nosso Festival 
Gastronômico. Os facilitadores do Sebrae estão prontos para nos 
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ajudar. O  Sebrae sempre foi parceiro da gente. Já tivemos pales-
tras para criação de peixes em tanques-redes, e todos os pleitos 
que a gente tem levado para o Sebrae têm tido algum tipo de 
encaminhamento. Eu inclusive levei coisas do Sebrae até para 
municípios que não eram meus. (Peixoto, 2011)

Em 1999, Colinas não tinha nenhuma associação. Naquela épo-
ca, para a gente criar o Banco do Povo na cidade precisaria de 
uma associação. Então, a gente criou uma primeira associação, 
que foi a Associação de Guias. E daí vieram muitas outras, como 
Associação de Artesãos, Associação Comercial, Associação de 
Moradores. Então, foi tudo criado com o suporte do Sebrae, ex-
plicando que isso seria bom. Fizemos vários cursos de cooperati-
vismo, associativismo, liderança. Hoje, temos muitas associações 
fruto do trabalho feito naquele tempo. Na época, a gente nem 
sabia o que era isso. Hoje Colinas faz parte do Projeto Territórios 
da Cidadania da Chapada dos Veadeiros, do governo federal. O 
apoio do Sebrae nos ajudou a desenvolver, também, a Caçada 
da Rainha (festa em homenagem ao Divino Espírito Santo e à 
Nossa Senhora do Rosário). A festa vem a cada dia crescendo 
mais.  Antes, era uma festa que atingia aí, talvez, 500 pessoas. 
Hoje ela é uma festa de até sete mil pessoas. O Sebrae foi muito 
importante para nós, porque sempre tem nos apoiado muito, na 
área de cultura e turismo. (Passos, 2011)

Há muitos anos que o Sebrae atua em Bonfinópolis. A gente tem 
depoimentos de pessoas que já se estabilizaram no mercado de 
trabalho graças aos cursos do Sebrae. (Silva, 2011)

O Sebrae tem uma importância fundamental na formação em-
presarial, porque oferece consultoria e treinamento para que 
as pessoas possam avançar, é uma peça fundamental para as 
pessoas que querem iniciar uma empresa. Antes, o Sebrae che-
gava, oferecia curso e ia embora. Mas tivemos oportunidade de 
ter em Jaraguá uma experiência única, foi a Gestão Estratégica 
Orientada para Resultados, com acompanhamento, diagnóstico, 
curso, acompanhamento pós-curso, para ver o andamento das 
atividades. Então eu tenho no Sebrae um parceiro, de Jaraguá, 
e também dos brasileiros. O Sebrae mudou sua metodologia de 
trabalho e facilitou e humanizou a oferta de serviço e a facilidade 
da população chegar nele. O Sebrae foi muito importante para 
mim, na minha formação como microempresário e hoje prefeito, 
formador de políticas públicas empresariais. O Sebrae foi um im-
portante parceiro, contribuiu até para que eu estivesse hoje no 
cargo de prefeito, porque foi através da parceria que nós desen-
volvemos com o Sebrae com o arranjo produtivo, com o plano 
de desenvolvimento de Jaraguá, que nós conseguimos ter um 
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reconhecimento da classe empresarial e da população de Jara-
guá. Então o Sebrae teve uma contribuição muito significativa na 
minha trajetória política. Quando terminei o curso de Engenharia, 
atuei na atividade de engenharia um grande período, depois in-
gressei na atividade pública como secretário de Obras no mu-
nicípio e logo em seguida no setor de confecções de Jaraguá. 
Nós começamos um relacionamento estreito com o Sebrae e isso 
nos ajudou a desenvolver o setor de confecção de Jaraguá, fazer 
estudos, desenvolver assistência empresarial, o plano Desenvol-
vimento de Jaraguá, e na Geor colocamos grande parte desse 
planejamento em prática. Grande parte das agressões ambientais 
que nós tínhamos em Jaraguá já foi corrigida. O Sebrae foi o par-
ceiro número um que tivemos, porque desenvolvemos projetos 
para melhoria do sistema de tratamento de resíduos, de conscien-
tização dos empresários e de formação técnica dos operadores 
nos processos da tinturaria. (Souza, 2011)

O Sebrae trabalhou muito em Cavalcante, desenvolvendo o seg-
mento do turismo. O Sebrae foi a primeira instituição que trabalhou 
a qualificação do condutor do quilombola para receber o turista na 
região. A gente já tinha uma demanda, já existia a visitação, só que 
ainda não existia nenhuma infraestrutura, nenhum preparo. Então 
o Sebrae esteve presente na comunidade, treinando a primeira 
turma de condutores de guias no Território Quilombola Calunga. 
E a partir daí não parou mais de atuar lá: cursos, implementação 
da Lei Geral das micro e pequenas empresas, cadastrando os 
empreendedores individuais lá de Cavalcante. (Santos, 2011)

A atuação do Sebrae na microempresa, nos arranjos produtivos, 
nas confecções, nas feiras, é significativa: está junto, é claramen-
te visível, é uma marca, uma organização muito respeitada, tanto 
local, como estadual, como nacionalmente. Com certeza uma par-
ceria com o Sebrae abre portas para você. Qualquer projeto que 
você tenha em parceria com o Sebrae abre portas claramente. 
O Sebrae tem uma dimensão nacional. Acho que ele está bem. 
A partir do momento em que você conhece a entidade, acho que 
você deve usar as ferramentas que ela oferece. É uma organiza-
ção a serviço da população, um parceiro efetivo que tem toda uma 
ferramenta de desenvolvimento local para os municípios, Estado 
e para o País. (Montelo, 2011)

O Sebrae é um forte parceiro das entidades de Tecnologia da 
Informação (TI), principalmente da Comunidade Tecnológica 
(Comtec) e do Sindicato de Informática e ele tem apoiado os pro-
jetos e planos que estas entidades têm apresentado, visando pro-
mover o crescimento destas empresas através da qualificação, 
acesso a novos mercados e inovação, soluções para mercado 
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e captação de recursos. O apoio do Sebrae é fundamental para 
as empresas de TI de Goiás. O Sebrae foi, também, o patrono e 
criador da Comtec, entidade que foi concebida dentro do próprio 
Sebrae, comunidade única em nível nacional, veio de uma APL e 
se transformou numa entidade com CNPJ, algo até então inédito 
no Brasil. De todos os projetos de APL do Brasil na área de TI, a 
Comtec foi a única realmente que se transformou numa identi-
dade forte, expressiva no nosso segmento e nós devemos muito 
isso ao Sebrae. Vou lembrar uma frase que foi dita no momento 
de criação da Comtec, criada dentro do Sebrae, falada pelo en-
tão superintendente do Sebrae, Gilvane Felipe. Ele disse que o 
setor de TI não se conhecia e não se reconhecia! Ou seja, até a 
criação da Comtec, as empresas não tratavam as outras como 
parceiras ou concorrentes, era mais como inimigas. Elas não se 
relacionavam, não tinham reuniões, não tinham aproximação pa-
ra fazer bons negócios. As empresas de TI não se reconheciam, 
os próprios empresários davam mais valor ao que vinha de fora, 
então era um setor que não se conhecia, não sabia valorizar sua 
importância. Com esse apoio fundamental do Sebrae, com o sur-
gimento da Comtec, esse cenário começou a mudar. Nós tivemos 
um crescimento exponencial nestes últimos seis anos. (Rangel, 
2011)

Eu costumo dizer que o Sebrae é mais atuante do que o próprio 
governo, seja nas esferas do município, Estado ou federal, porque 
tudo que a gente tem em São Jorge no contexto da cultura e do 
turismo (áreas que estão bem relacionadas), todas as ações que 
nós já tivemos em São Jorge e em Alto Paraíso foi tudo vindo 
do Sebrae, a qualificação para o pessoal da comunidade, o foco 
no empreendedorismo. Então eu considero que o Sebrae é muito 
importante para nossa região e que, por meio do apoio e de todas 
as ações realizadas com o Sebrae, hoje nós podemos dizer que 
São Jorge é uma comunidade que vive do turismo, tem pousadas, 
restaurantes, graças ao apoio e incentivo do Sebrae. (Nascimen-
to, 2011)

3.3.2 A Atuação do Sebrae no campo das políticas públicas

Criado na década de 1970 como uma entidade cuja finalidade inicial 

era estritamente capacitar gerencialmente as micro e pequenas empresas, 

apoiando-as no acesso a crédito e serviços financeiros de forma orientada, 
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o Sebrae disponibilizava consultorias caso a caso, atuando no aumento da 

competitividade empresarial de cada empresa atendida pela entidade.

A partir dos anos 80 o então Cebrae passa a atuar fortemente no cam-

po da articulação política. Nessa época, surgem as associações empre-

sariais, com prestígio junto ao governo, e as micro e pequenas empresas 

passam a reivindicar mais atenção governamental a seus problemas.

Na década de 1990, época em que o Sebrae já consolidara sua marca 

na sociedade, a entidade percebe que é insuficiente atuar apenas no cam-

po da competitividade empresarial (atendendo empresas, individualmente), 

uma vez que mesmo que uma empresa seja competitiva, se tiver forne-

cedor e distribuidor não competitivo, acabará tendo sua competitividade 

afetada, negativamente.

O processo de abertura promovido pelo Governo Collor leva à neces-

sidade de ampliação da competitividade das empresas brasileiras, que tem 

de concorrer com empresas de outros países, o que estimula o  Sebrae a 

passar a atuar na dimensão coletiva da competitividade: “surgem, então, 

projetos voltados para as cadeias produtivas, associativismo, cooperação 

entre as empresas, arranjos produtivos”, conforme lembra Bruno Quick 

(2012), segundo o qual, nos anos 2000, com o surgimento do fenômeno 

chinês, novamente as empresas são desafiadas a se tornarem mais com-

petitivas e o Sebrae passa a atuar em um nível mais elevado da compe-

tição, que é a competivididade sistêmica, estrutural e coletiva, articulando 

políticas públicas com a finalidade de criar um ambiente de negócios propí-

cio ao desenvolvimento das MPE.

Após a sua “privatização”, em 1990, o Cebrae passa a se denominar 

Sebrae, com consolidada atuação no segmento de políticas públicas189, no 

189  O conceito de políticas públicas pode ser definido, basicamente, de duas maneiras: a) aquilo que 
�o governo faz ou deixa de fazer, por que o faz e que diferença isso faz” ou �aquilo que o governo decide 
fazer ou não fazer” (Dye, 1972); b) conjunto de decisões inter-relacionadas tomadas por �um ator políti-
co ou um grupo de atores com autoridade política e que dizem respeito à definição de metas e à adoção 
dos meios para alcançá-las” (Jenkins, William. Policy analysis. A political and organizational perspective. 
Londres: Martin Robertson, 1978 apud Sebrae/SP, 2005, p. 12). A diferença básica entre as duas defi ni-A diferença básica entre as duas defini-
ções se refere ao agente condutor, responsável pelas ações. Na primeira acepção, este papel fica a car-
go exclusivamente do governo, enquanto na segunda definição as políticas públicas são consideradas 
como o resultado da atividade de diversos atores, dos mais variados tipos (públicos e privados) e níveis 
(governantes, partidos, burocracias, mídia, grupos de pressão, associações) que representam valores, 
percepções e interesses divergentes e tentam levar à prática suas soluções preferenciais, segundo sua 
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esforço de cumprir sua missão de “trabalhar pela competitividade e pela 

sustentabilidade dos pequenos negócios”, em função do que considerou 

necessário atuar na construção de ambientes favoráveis, atuando como 

parceiro do governo, filtrando as demandas dos empresários de micro e 

pequenas empresas nas negociações políticas, assumindo uma função de 

representação que não lhe é própria (cf. Lopes, 2001, p. 130).

Em função do Brasil apresentar um empresariado disperso e com re-

presentações empresariais recortadas por setores econômicos, o Sebrae 

acabou atuando ora no campo da representação empresarial190, ora na inte-

gração das diversas representações empresariais existentes, funcionando 

como articulador das demandas empresariais junto aos órgãos públicos.

A entidade se inseriu nesse processo com muito sucesso, conforme 

considera Bruno Quick (2012), conseguindo fazer com que o Brasil tivesse 

um Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas, construído com e 

pelos empresários, articulado com o Governo: “Agora, com a entrada dos 

órgãos de fiscalização e controle no processo, estamos construindo o últi-

mo ciclo do processo de PDCA, o monitoramento e avaliação do processo, 

o que permitirá melhorar o ambiente de negócios”, uma vez que o Sebrae, 

em seu relacionamento com a esfera pública, já apresenta um histórico de 

visão particular de interesse ou benefícios públicos. O próprio Sebrae (2002b, p. 7) defende um novo 
modelo de construção das políticas públicas, fundadas num espaço em que governo, iniciativa privada 
e terceiro setor modelem uma outra institucionalidade: �O que se quer é instituir um espaço público, 
porém não estatal, que seria capaz de captar e refletir as várias dinâmicas e arranjos estabelecidos nos 
mais diversos territórios.” As três últimas décadas testemunharam uma expansão do terceiro setor, das 
organizações de interesses e da formação de grupos que procuram influir efetivamente na formulação 
e implementação de políticas públicas capazes de suprir demandas específicas que emergem da socie-
dade civil (cf. Dias, 1996, p. 1). A sociedade passou a reivindicar espaços de participação e atuação não 
apenas restritos à execução das decisões, mas na própria formulação e processos de decisão política. 
O ciclo de políticas públicas apresenta fases distintas, mas interligadas entre si: 1) reivindicação por 
solução de problemas; 2) formação da agenda (seleção das priori dades); 3) formulação de políticas 
(apresentação de soluções ou alternativas); 4) processo de tomada de decisão (escolha das ações); 5) 
implementação ou execução das ações; 6) avaliação.
190  Conforme entendimento da própria enti dade o Sebrae não é, estritamente, uma enti dade que  Conforme entendimento da própria enti dade o Sebrae não é, estritamente, uma enti dade que Conforme entendimento da própria entidade o Sebrae não é, estritamente, uma entidade que 
representa as MPE (cf. Sebrae, 2003d, p. 77): o Sebrae �não é representante das micro e pequenas 
empresas porque não tem mandato para isso; ele não foi eleito para tal. Normalmente quando há 
representação em uma associação, há uma eleição. Essa é a situação legal, formal. Entretanto, o Sebrae 
representa as micro e pequenas empresas em várias situações diferentes, e Políticas Públicas vive isso 
diretamente, porque na falta de representantes verdadeiros, de uma verdadeira organização da socie-
dade civil, como existe em alguns setores, os interlocutores do Sebrae reconhecem-no como sendo 
porta-voz legítimo dessas empresas. Então ele é representante de fato, independente da vontade de 
querer ou não querer, de ser ou não juridicamente reconhecido”.
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celebração de parcerias com governos, se engajando na elaboração, na 

execução, no monitoramento ou na avaliação de políticas públicas gover-

namentais,

Como uma entidade de direito privado e de interesse público, mantida 

com recursos recolhidos e transferidos pelo Estado, o Sebrae age em prol 

do interesse público, tendo como papel, conforme descrito no Plano de 

Gestão 2003-2005, “conhecer o universo das MPE e atuar na facilitação da 

oferta de soluções que atendam às demandas das MPE”, atuando como 

um “agente estratégico na promoção do desenvolvimento do universo das 

MPE”, assumindo a função de agente de políticas públicas não estatais, 

passando a se definir como uma agência de desenvolvimento e ampliando 

sua atuação no campo das políticas públicas, embasado por um discurso 

institucional coerente com a prática, colaborando para a formatação legisla-

tiva das normas que regem as micro e pequenas empresas, trazendo avan-

ços para o setor, conforme pode ser visto na síntese elaborada a seguir, 

que contém algumas das principais atuações do Sebrae nesse campo.

a) Articulação Institucional

Em princípio, pode-se afirmar que o Sebrae não faz política pública, 

mas atua como um coadjuvante desta, auxiliando na sua formulação e im-

plementação.

De acordo com o Direcionamento Estratégico 2006-2010, a “articula-

ção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das MPE” é uma 

das três atribuições do Sebrae191, permitindo a criação de um ambiente 

institucional mais favorável às micro e pequenas empresas, reduzindo a 

carga tributária e os encargos previdenciários e simplificando as exigências 

burocráticas, o que é indispensável para o surgimento de novas empresas 
e para o aumento da competitividade das empresas já existentes, além de 
melhorar o crescimento da taxa de sobrevivência dos micro e pequenos 
negócios.

191  As outras duas atribuições mais importantes do Sebrae são a �promoção da educação empreend- As outras duas atribuições mais importantes do Sebrae são a �promoção da educação empreend-
edora e a cultura da cooperação” e a �promoção do acesso a mercados interno e externo” (Sebrae, 
1999a).
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Várias foram as leis regulamentadas a partir de iniciativas do Sebrae, 
como é o caso das leis complementares federais 123/2006, 128/2008 e 
139/2011, o que coloca a capacidade de articulação, ao lado da marca 
da entidade, da sua capilaridade e do conhecimento acumulado, como os 
maiores ativos e bens intangíveis que o Sebrae possui, segundo Bruno 
Quick (2012).

b) Criação das Unidades de Políticas Públicas (UPP)

No ano de 2003 o Sebrae Nacional elabora o Plano de Gestão da 
Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, criando uma unidade 
que nasceu com a missão de “contribuir para o desenvolvimento do País, 
incrementando a capacidade de articulação, formulação e mobilização do 
Sebrae, para a implementação de Políticas Públicas que promovam um 
ambiente mais favorável aos pequenos negócios” (Sebrae, 2003d, p. 5), 
focando em três linhas de atuação: 1) Políticas estruturantes de desen-
volvimento; 2) Aprimoramento do ambiente legal; 3) Desenvolvimento da 
representação das MPE.

Para o cumprimento desta missão, a Unidade de Políticas Públicas, 
cujo nome foi posteriormente alterado para Unidade de Articulação de Polí-
ticas Públicas, envidou esforços para a criação de uma rede de implemen-
tação e apoio às políticas públicas voltadas para os pequenos negócios, 
sistema dinâmico constituído  pelas Unidades de Articulação de Políticas 
Públicas dos Sebrae Estaduais (unidades estaduais que, naquele momen-
to, ainda estavam em processo de estruturação), entidades de represen-
tações da pequena empresa, instituições de apoio ao desenvolvimento e 
órgãos governamentais.

A partir de 2004, vários Agentes do Sistema Sebrae começaram a 
criar suas Unidades de Políticas Públicas, acompanhando a formação des-
ta Unidade no Sebrae Nacional, com a finalidade de definir estratégias para 

melhorar o ambiente institucional para micro e pequenas empresas, o que 

se reflete, sobremaneira, em melhores condições para a prática do desen-

volvimento local, além de desempenhar um papel estratégico no que diz 

respeito à concepção que entende os agentes locais como protagonistas 

do processo de desenvolvimento territorial.
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Depoimento de Filho (2011) explica o contexto da criação das UPP no 

Sistema Sebrae:

Existe um marco legal no País, um conjunto de leis, que pode ser 
mais ou menos favorável às MPE. Para que esse marco legal seja 
favorável às MPE, é necessário atuar no ambiente de formulação 
das leis e no ambiente das políticas governamentais que podem 
apoiar as pequenas empresas. Então a UPP também sofreu um 
reposicionamento junto com o Sebrae: antes não era UPP; existia 
uma assessoria de relações parlamentares, era muito essa coisa 
de você ficar olhando lá para o Congresso e, quando surgisse al-
guma lei que fosse atrapalhar as MPE, você ia lá e tentava barrar. 
Não era uma coisa propositiva, era muito mais reativa, de vigilân-
cia, de acompanhamento. E agora não, virou uma coisa de política 
pública, não é mais uma Assessoria Parlamentar, é uma unidade 
que tem de pensar políticas para favorecer as MPE. Então sai da 
característica meramente defensiva, de acompanhar o que está 
acontecendo no parlamento (papel da Assessoria Parlamentar), 
para uma postura propositiva, de melhorar o marco legal. Lógico 
que nós não vamos substituir o Parlamento (que tem o papel de 
elaborar as leis), mas podemos propor, ajudar os parlamentares 
interessados na proposição de mudanças, e foi isso o que foi feito. 
Daí a ideia de uma Frente Parlamentar, criada com a intenção de 
reunir os parlamentares interessados em lutar na melhoria dos 
interesses das MPE, uma frente suprapartidária, exitosa, porque 
foi a partir dela que se propôs e se aprovou a Lei Geral das MPE, 
e ela continua aprimorando a lei, pois nós já tivemos duas altera-
ções da Lei Geral, após a sua tramitação na Câmara, aprimoran-
do-a, com a inclusão do empreendedor individual como uma nova 
categoria de registro empresarial, facilitando a formalização dos 
informais, mostrando a importância, cada vez mais, da atuação do 
Sebrae nesse terreno das políticas públicas buscando a melhoria 
do ambiente legal.

c) Aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei 

Complementar Federal nº 123/2006)

O Sebrae teve papel fundamental na inscrição dos artigos 170 e 179 

na Constituição Federal da República de 1988, bem como na regulamen-

tação destes artigos, que instituem tratamento diferenciado, favorecido e 

simplificado, a ser dispensado pela União, Estados, Distrito Federal e Muni-

cípios, às microempresas e empresas de pequeno porte, traduzido em um 

regime tributário diferenciado (“Simples”) e na aprovação da Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas, conforme veremos adiante.
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Em 1984, sob a égide do Programa Nacional de Desburocratização, 

é criado o Estatuto da Microempresa e apresentado o Projeto de Lei que 

assegura às MPE tratamento diferenciado, simplificado e favorecido nos 

campos administrativos, tributário, trabalhista, previdenciário e creditício. 

Mesmo assim o setor continua não obtendo dos poderes Legislativo e Exe-

cutivo as merecidas e necessárias medidas que possam garantir sua via-

bilidade.

Guilherme Afif Domingos, ex-Presidente do CDN do Sebrae, comenta 

que, depois da aprovação do Estatuto, ainda em 1984, conversou com o 

Ministro Hélio Beltrão, que lhe confessou: “Precisamos de um comando 

constitucional. Só assim teremos condições de fazer uma legislação muito 

mais completa.” Era necessário, portanto, inserir na constituição o trata-

mento diferenciado às MPE. Assim, a aprovação do Estatuto, em 1984, 

serviu como uma comemoração e um novo ponto de partida, em que o 

Sebrae atuou como protagonista para que fosse inserido, na Constituição 

de 1988, o artigo 179, cujo teor apregoa que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de 

pequeno porte, assim definidas em lei, “tratamento jurídico diferenciado, 

visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrati-

vas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução 

dessas por meio de lei”.

Afif afirma ter dedicado toda a sua gestão como Presidente do Sebrae 

(1990-1994) ao objetivo de regulamentação do tratamento diferenciado à 

pequena empresa, o que ocorreu com a regulamentação do Simples (1996): 

“Fizemos reuniões no Sebrae com todos os parlamentares, de todos os par-

tidos. Criamos um ambiente favorável, na sociedade e no Congresso”, além 

das articulação com o então Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, e com o Presidente do Senado Federal, José Sarney, conforme 

relata Mancuso (2002, p. 111).

Comentando sobre o papel do então Cebrae na inserção do artigo 179 

na Constituição de 1988, Paulo Lustosa, ex-Diretor-Presidente da entidade, 

lembra (apud Mancuso, 2002, p. 90): “Tive uma participação muito ativa na 

inscrição do artigo 179 na Constituição.”
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Ao longo de sua vigência, o Estatuto da Microempresa teve algumas 

disposições alteradas e outras revogadas por leis, como as de número 

8.864/94192 e 9.317/96 (“Lei do Simples”)193, sendo que esta última repre-

sentou conquistas relevantes, por reunir vários impostos em uma única 

alíquota e guia de recolhimento. A experiência foi replicada em vários Es-

tados, mas a adesão das administrações municipais se mostrou tímida. 

Depois, em 1999, foi promulgado o terceiro Estatuto da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 9.841/99) e criado o Fórum Permanente 

das Micro e Pequenas Empresas pelo Decreto nº 3.474/00.

Em outubro de 2003, durante a Semana da Micro e Pequena Empre-

sa, coordenada pelo Sebrae, com ampla aprovação de toda a sociedade, 

indústria (por meio da Confederação Nacional da Indústria/CNI), comércio 

(com o apoio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo/CNC), agricultura (Confederação Nacional da Agricultura/CNA), 

transporte (Confederação Nacional do Transporte/CNT), instituições finan-

ceiras e associações comerciais (via Confederação das Associações Co-

merciais e Empresariais do Brasil/CACB), foram apresentadas centenas 

de sugestões práticas para a melhoria do ambiente das MPE e de todos os 

segmentos empresariais.

Na ocasião, todos os Estados promoveram seminários para analisar e 

debater os entraves ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas 

nos campos tributário, legal, creditício e de acesso à tecnologia. Mais de 

seis mil pessoas, entre empresários, lideranças e parlamentares, participa-

ram dos encontros e forneceram subsídios para elaborar um projeto que 

tornasse o dia a dia das MPE mais simples, estimulando o seu crescimento. 

192  A Lei n� 8.864/94 foi sancionada no dia 28 de março de 1994, elevando a receita bruta anual da 
microempresa e incluindo, pela primeira vez, a figura da empresa de pequeno porte, conforme previsto 
na Constituição Federal.
193  Sancionada no dia 5 de dezembro de 1996, rotulada de �Lei do Simples” (Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), a pro-
mulgação dessa lei representou uma conquista para as micro e pequenas empresas brasileiras, pois 
estabeleceu tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às microempresas e às em-
presas de pequeno porte relativo a impostos e contribuições. Reduziu a carga tributária e simplificou 
a forma de recolhimento dos tributos federais, além de possibilitar a adesão de Estados e Municípios 
para concessão de benefícios do ICMS e do ISS, respectivamente. A Lei do Simples revogou o capítulo 
que dispunha sobre o tratamento fiscal da Lei n� 7.256/84 e da Lei n� 8.864/94, sendo incompatíveis 
com o disposto no Simples.
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A formulação de propostas foi sustentada, ainda, em pesquisas realizadas 

pelo Sebrae e outras instituições de renome, como o Banco Mundial e a 

consultoria McKinsey.

Elaborou-se, assim, a proposta da Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas, por meio de ampla mobilização, prevendo medidas de apoio às 

micro e pequenas empresas, redução da carga tributária e do excesso de 

burocracia e a criação do Simples Geral, para unificar a arrecadação de 

impostos e contribuições, permitindo a adesão de prestadoras de serviço e 

ampliando os limites da receita bruta anual das empresas para enquadra-

mento no sistema.

Quatro importantes acontecimentos marcaram o movimento por um 

ambiente legal mais favorável aos pequenos negócios:

 • Promulgação da Emenda Constitucional nº 42, possibilitando a dis-

cussão da Lei Geral e do Super Simples;

• Criação da Frente Empresarial com as principais confederações 

empresariais brasileiras;

• Criação da Comissão Especial da Micro e Pequena Empresa na 

Câmara dos Deputados;

• Participação de cerca de 100 mil empresários em eventos por todo 

o Brasil para debater as propostas do anteprojeto da Lei Geral das 

Micro e Pequenas Empresas e seis mil estiveram em Brasília para a 

entrega do documento no Congresso Nacional.

A pesquisa que elaboramos junto ao corpo técnico do Sebrae corro-

bora que, de fato, a entidade teve papel decisivo na criação, articulação e 

regulamentação da Lei Geral, cujo primeiro esboço foi criado pelo Sebrae. 

Bruno Quick (2012) afirma categoricamente que a Lei Geral é, na verda-

de, o desdobramento de um planejamento estratégico feito pelo Sebrae, 

um modelo participativo, em rede, altamente interativo com as entidades 

empresariais, que identificou que a estratégia do Sebrae para atuar em 

políticas públicas seria a construção de um estatuto nacional da micro e 

pequena empresa, capaz de instituir um ambiente favorável a essas  em-

presas: “O Sebrae fez todo um trabalho de, primeiro, antes de articular a 

regulamentação do estatuto da micro e pequena empresa, articular uma 
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mudança na Constituição, porque não havia previsão de um sistema tribu-

tário integrado, e nem de um cadastro integrado”.

Após ter conseguido encampar essa alteração na constituição, o Se-

brae partiu para a articulação da regulamentação da Lei Complementar, 

conforme depoimento de (Bruno Quick, 2012):

Não é exagero, quando se comenta que a Lei Geral da MPE (Lei 
Complementar Federal nº 123/2006) nasceu dentro do Sebrae, foi 
articulada pelo Sebrae. Claro que com muita ajuda de vários par-
ceiros, como Unicamp, PUC, FVG, Confederação Nacional dos 
Municípios, do próprio Everardo Maciel [ex-Secretário da Receita 
Federal] e de vários técnicos contratados pelo Sebrae para ela-
borar os esboços do que viria a ser, posteriormente, os capítulos 
da Lei Geral.

O capítulo que trata do acesso a crédito, por exemplo, foi uma 
adequação de um documento já criado pelo Sebrae, intitulado 
‘Proposta de uma política de crédito para as MPE no Brasil’, que 
foi discutido e melhorado por vários técnicos, como Gustavo Loyo-
la, Marcelo Neris, André Urani, Marco Aurélio Almada, enfim, um 
grupo de especialistas, que discutiram e nos ajudaram a formular 
uma política de crédito para as MPE no Brasil. Isso tudo acumula-
do com a experiência do Sebrae no Programa Brasil Empreende-
dor (1999/2000), em parceria com o Governo Federal, que gerou 
muitas expectativas e poucos resultados em termos de tomada 
de crédito, pelas MPE, o que permitiu ao Sebrae acumular muita 
massa crítica sobre crédito, incorporado na proposta que veio a 
ser o capítulo da Lei Geral que trata sobre o assunto.

O capítulo que trata do acesso à Justiça foi em boa parte fruto 
do trabalho que o Sebrae já realizava em parceria com a CACB, 
desde o ano de 2001, cuja referência foi exatamente o Tribunal 
de Justiça de Goiás, com o trabalho de conciliação e arbitragem. 
Na parte de desburocratização, o Sebrae já havia feito um dese-
nho de um projeto, com a Confederação Nacional dos Municípios. 
Então, na verdade, a Lei Geral acolheu diversas formulações 
independentes e desconcatenadas e ela então integrou essas 
diversas propostas, fazendo com que, juntas, elas tivessem uma 
sinergia muito maior.

O Sebrae funcionou como uma engrenagem, como eixo, entre 
os empresários, a academia e o governo na construção da Lei 
Geral. No final de 2004, tivemos um evento com mais de quatro 
mil lideranças empresariais em Brasília, e entregamos nas mãos 
do presidente do Senado e da Câmara o Projeto da Lei Geral, que 
ficou parado até 2006. Neste interregno, a maioria absoluta das 
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pessoas desacreditou que conseguiríamos aprovar a Lei Geral 
das MPE. Então o processo de construção da Lei Geral foi de 
muita formulação técnica, muita mobilização política, muita comu-
nicação, contatos com a imprensa.  Foram sucessivos processos 
de quase aprovação e, depois, recuo, e isso é muito desgastante, 
isso tende a desmobilizar. Mas o Sebrae manteve a mobilização, 
a duras penas. O então Diretor-Presidente do Sebrae, Paulo Oka-
moto, tinha um acesso direto ao Presidente Lula, o que foi deter-
minante para a regulamentação da Lei Geral, mas nada disso, 
sozinho, seria suficiente. Inclusive o Presidente Lula, ao articular 
a nomeação de Paulo Okamoto para o Sebrae, teria feito duas 
encomendas: melhorar o Simples e comprar mais das MPEs, e 
isso faz toda a diferença. Teve um episódio no qual a lei estava 
para ser votada, mas enfrentava resistência do pessoal do gover-
no, do pessoal de fiscalização e tributação, que acreditava que a 
Lei Geral ia quebrar o Estado, e isso não só não aconteceu, como 
também a Lei Geral contribuiu para o aumento da arrecadação. 
E o Sebrae já tinha visualizado isso antes, por meio de estudos e 
projeções econométricas feitos com a Fundação Getúlio Vargas.

Neste debate todo tem dois episódios importantes. O primeiro 
mostra a importância da técnica. Foi uma reunião na Casa Ci-
vil, no final de 2006, e aí estava vota, num vota, a Frente Parla-
mentar da MPE pressionando para votar, o hoje senador e então 
deputado José Pimentel, o próprio Guilherme Campos, Armando 
Monteiro, todo aquele núcleo da frente parlamentar, o Dornelles, 
vários integrantes da Frente Parlamentar, pressionando para que 
houvesse a votação do projeto, mas o governo, como tem maioria 
no Congresso, não autorizava a colocar em votação. O Presiden-
te da Câmara e do Senado queriam votar, mas o governo puxava 
o freio de mão e aí houve uma reunião na Casa Civil e o Sebrae 
foi  chamado para participar. Nessa reunião, o então Secretário 
da Receita Federal, Jorge Rachidi, disse: ‘Olha, não vai dar para 
votar esse projeto, porque ele trará uma perda aproximada de R$ 
8 bilhões para União, Estados e Municípios. Ele trará uma perda 
de R$ 5 bilhões para o governo federal, R$ 2 bilhões  para os Es-
tados e R$ 1 bilhão para os municípios. Portanto, é incompatível 
com a situação fiscal do País’. Neste momento, o Sebrae, que 
dispunha de estudos e projeções feitos pela FVG, por um técni-
co aposentado da Receita Federal [José Antonio Schöntag], uma 
sumidade em estatística, homenageado pela própria Receita, que 
criou, em 2002, em sua homenagem, o Prêmio de Criatividade e 
Inovação Auditor-Fiscal José Antônio Schöntag. Na época, então 
aposentado pela Receita Federal, Schöntag trabalhava na FGV, e 
a iniciativa do Sebrae foi de buscar um técnico que tivesse a con-
fiança da própria Receita Federal para fazer as projeções, para 
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podermos discutir com a Receita. Por precaução, nós tínhamos 
na antessala da Casa Civil um técnico da FGV com seu notebook, 
com as planilhas, e então nós falamos ao Secretário que os es-
tudos e projeções feitos pelo Sebrae apontavam para resultados 
diferentes, de que não só não haveria perda, como também que 
haveria um aumento da receita da ordem de R$ 1 bilhão. O Secre-
tário da Receita Federal [Rachidi] perguntou quem havia feito os 
estudos e projeções, e respondemos que havia sido o Schöntag. 
Então o Secretário da Receita pediu para o Sebrae apresentar 
os dados e, após a apresentação, perguntou que base de dados 
havia sido usada para realizar os estudos. Respondemos que ha-
víamos usado os dados da Receita Federal, com base em um 
termo de cooperação assinado entre o Sebrae e aquele órgão. 
O Secretário, interessado, indagou então se o técnico contratado 
pelo Sebrae poderia ir à Receita Federal apresentar as planilhas 
e, após afirmação do Sebrae, fomos à Receita e o técnico do Se-
brae apresentou as planilhas e a Receita, após avaliar os dados, 
reconheceu que eles eram consistentes e confiáveis e deu sinal 
verde para a Casa Civil, que autorizou a votação da Lei Geral das 
MPE. Isso após dois anos de mobilizações feitas pelo Sebrae, 
que já enfrentava um certo desgaste e a discussão sobre a Lei 
Geral já estava enfrentando um descrédito em função de não ter 
sido votada e aprovada até então pelo Congresso. Então, esse 
apoio técnico prestado pelo Sebrae foi fundamental para a apro-
vação da Lei 123/2006.

Outro fato que contribuiu muito para a aprovação da Lei Geral, 
durante todo esse tempo de mobilizações e articulações feitas 
pelo Sebrae, foi o trabalho de divulgação e comunicação junto 
à imprensa. Eu havia recebido uma ligação do Sr. João Rober-
to Marinho, Presidente do Conselho Editorial das Organizações 
Globo, que informou que estavam acompanhando a discussão 
do Simples há algum tempo e queria entender mais a fundo, pa-
ra que as Organizações Globo pudessem se posicionar sobre o 
assunto. Na época, o Luis Barreto (atual Diretor-Presidente do 
Sebrae) era o Gerente de Comunicação do Sebrae Nacional e foi 
comigo até a sede das Organizações Globo, para nos reunirmos 
com o Conselho Editorial (que envolvia jornal, rádios e TV Globo, 
TV Futura, enfim, todo o complexo de comunicação das Organi-
zações Globo). Nesse Conselho, apresentamos os estudos feitos 
pelo Sebrae sobre a Lei Geral, seus propósitos, e a partir de então 
esse tema passou a ter um apoio institucional das Organizações 
Globo, que entenderam sua importância para o desenvolvimento 
do País. Então a imprensa foi fundamental para a regulamentação 
da Lei Geral, pois foi uma força que somou esforços nesse pro-
cesso, mostrando à sociedade a importância dessa Lei.
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A história do processo de articulação e mobilização da Lei Geral 
é formada por pequenas decisões que fizeram a diferença, tra-
balhos técnicos, de articulação política, de mobilização dos em-
presários, articulação com os contadores, uma classe importante 
no processo de parceria com o Sebrae e que, em determinado 
momento, questionou os benefícios da Lei Geral, acreditando que 
as empresas pagariam mais impostos. O Sebrae, então, apresen-
tou os estudos técnicos, planilhas e gráficos na Federação Na-
cional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), 
e conquistamos o apoio da classe contabilista. Outra conquista 
do Sebrae foi que o Microempreendedor Individual teria uma des-
pesa mensal, inicialmente, de R$ 120,00, referentes a 11% sobre 
o salário mínimo, como contribuição previdenciária, mais 20% no 
carnê. Então, após estudos técnicos do Sebrae, conseguimos que 
o processo se iniciasse com 11% sobre o salário mínimo, mais 
a cobrança de R$ 1,00 ou R$ 5,00 de impostos, conforme setor 
de atividade da empresa, e depois a Presidenta Dilma reduziu o 
percentual de contribuição para 5%. Outro fato, o Microempre-
endedor Individual não poderia ter empregados registrados, e o 
Sebrae convenceu o governo a regulamentar a Lei com um em-
pregado vinculado à empresa enquadrada como MEI. O registro 
do MEI deveria ser feito por meio de formulário impresso, nas 
Juntas Comerciais, com pagamento de taxa, e o Sebrae insistiu 
na ideia da construção do portal eletrônico, e ajudou a construir o 
portal e hoje já são mais de 2 milhões e meio de empreendedores 
cadastrados.

O Sebrae sempre pautou o processo pela perspectiva e necessi-
dades reais dos empresários, extremando os esforços de simplifi-
car e desonerar o processo.

Finalmente, em 2006, um novo marco histórico foi sacramentado com 

a aprovação da Lei Complementar Federal nº 123/2006 pelo Congresso 

Nacional e sua sanção pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 14 

de dezembro de 2006, criando a quarta versão do Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a nova 
legislação facilitou a vida dos empreendedores, com benefícios para toda 
a sociedade194.

194  Fonte: htt p://www.biblioteca.sebrae.com.br. Fonte: http://www.biblioteca.sebrae.com.br.
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A Lei Geral consolidou, em um único documento, o conjunto de estímu-
los que deve prevalecer para o segmento nas três esferas da administração 
pública (federal, estadual e municipal), inclusive na área tributária195.

A lei geral nasceu com uma complexidade muito grande, porque ela é 
um processo nacional: pressupõe o alinhamento de União, Estados e Mu-
nicípios, um desafio, diante de uma federação complexa como a brasileira. 
Além disso, ela é uma lei multitemática, pois não trata só de tributação, 
mas, também, de desburocratização, acesso a mercado, acesso a justiça, 
associativismo, representação, inovação, crédito: “É uma lei com várias 
dimensões e cobre os principais elementos que constituem um ambiente 
de negócios. Ela é uma política pública que veio contribuir para criar um 
ambiente favorável para os negócios” (Bruno Quick, 2012).

Alguns pontos favoráveis da Lei Geral são o aumento da flexibilidade 
e o estímulo à criação de novos mer cados; redução da carga tributária e 
do imposto para importa ção e exportação; maior competitividade por meio 
do trabalho cooperativo; unificação dos tributos federais, estaduais e mu-
nicipais, pagos por meio de um único documento; sincronia nos ca dastros 
para desburocratizar a abertura e o fechamento de empresas; criação de 
linhas especiais de crédito para micro e pequenas empresas e fomento à 
inovação tecno lógica por meio das instituições existentes; emissão faci-
litada de alvará de funcionamento; tratamento diferenciado nas compras 
governamentais; incentivo à exportação e ao acesso à tecnologia.

 Como forma de manter discussões qualificadas e fiscalizar o cumpri-
mento das normas da Lei Geral, foi criado, na própria Lei, em âmbito federal 

e estadual, o Fórum Permanente de Micro e Pequenas Empresas, com a 
participação do Sebrae.

Outra instância importante criada pela Lei Geral das MPE foi o Comitê 
Gestor do Simples Nacional, presidido pela Receita Federal e que serve 
como instância de integração federativa cujo papel é harmonizar os inte-
resses, entendimentos e os procedimentos e integrar os entes federados, 

195  Um dos dispositi vos da Lei Geral, o Simples Federal, já regulamentado, representou grande ganho  Um dos dispositivos da Lei Geral, o Simples Federal, já regulamentado, representou grande ganho 
para micro e pequenas empresas em termos de redução de burocracia, de carga tributária e de custos 
operacionais. Outro dispositivo, o de Compras Governamentais, beneficiou o segmento por representar 
um nicho de negócios fundamental ao aumento do faturamento e da competitividade dos pequenos 
negócios.
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no sentido de que União, Estados e municípios se resolvam, no sentido de 

atender bem o contribuinte, o cidadão.

Em síntese, a Lei Geral, no entender de Bruno Quick (2012), propiciou 

desdobramentos no campo econômico (crescimento dos pequenos negó-

cios, incremento de empregos), social (criação de oportunidades de ascen-

são empresarial) e político (dando vazão à capacidade de trabalho para 

que as pessoas tenham acesso a oportunidades econômicas, se eman-

cipando economicamente, se reposicionando politicamente, se tornando 

mais reivindicativas).

d) Regulamentação da figura do Microempreendedor Individual

Estimativas do Sebrae apontam para a existência de aproximada-

mente 11 milhões196 de brasileiros trabalhando informalmente por conta 

própria no comércio, na indústria e na prestação de serviços, com fatura-

mento anual igual ou inferior a R$ 60 mil, público este que, a partir do ano 

de 2008, pôde se enquadrar no Programa Microempreendedor Individual 

(criado pela Lei Complementar Federal nº 123/2006 e regulamentado pelas 

Leis Complementares nº 128/2008 e nº 139/2011), auferindo as vantagens 

advindas da formalização de seus negócios (tais como cobertura previden-

ciária, CNPJ, possibilidade de emissão de nota fiscal e comercialização de 

produtos para grandes empresas e para o governo), a partir do pagamento 

de uma pequena taxa mensal197, consistindo em uma ação de importância 

vital para a economia brasileira, pois permite retirar da informalidade mi-

lhões de brasileiros.

O processo de formalização é gratuito, simples e feito exclusivamente 

pela Internet. Basta acessar o Portal do Empreendedor (www.portaldoem-

preendedor.gov.br), informar os dados pessoais e imprimir o documento 

gerado, sendo que, pela Internet, no ato da formalização, o empreendedor 

recebe o seu número na Junta Comercial, o seu Cadastro Nacional de Pes-

soa Jurídica (CNPJ), sua inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) e um alvará de funcionamento. A Junta Comercial terá 60 dias para 

196  Cf. Sebrae ( Cf. Sebrae (http://www.noticias.sebrae.com.br/asn/2010/02/09/9500847/?searchterm=None).
197  Segundo dados do Sebrae em Goiás, a taxa fixa mensal paga pelo microempreendedor individual é 
de 5% sobre o valor do salário mínimo, para o INSS, mais impostos (R$ 1,00 para o setor da indústria ou 
do comércio e R$ 5,00 para o setor de serviços, conforme valores praticados no ano de 2012).
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validar a documentação para que a Prefeitura forneça o alvará definitivo, 

que será concedido de acordo com as regras de cada município, sendo que 

todo esse processo é feito sem custos para o empresário.

O Sistema Sebrae, por meio de seus Agentes Estaduais, presentes 

em todas as unidades da Federação, auxilia o governo federal no proces-

so de formalização dos Empreendedores Individuais, seja na orientação, 

seja na operacionalização do cadastramento do empreendedor198. Para se 

cadastrar como microempreendedor individual, o cidadão que trabalha por 

conta própria no comércio, na indústria e na prestação de serviço deve ter 

rendimento bruto anual de até R$ 60 mil199, não ter sócio ou ser dono de 

qualquer outra empresa. Pode ter um empregado contratado que receba 

o salário mínimo ou o piso da categoria. A inscrição se dá exclusivamente 

pelo Portal do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedor.gov.br), 

sendo que o Sebrae disponibiliza, em todos os seus postos de atendimen-

to, esse serviço, gratuitamente.

O quadro a seguir apresenta os microempreendedores individuais ca-

dastrados até 22/10/2012.

198  Evidentemente, a atuação do Sebrae na área de formalização não se restringe à categoria dos 
Microempreendedores Individuais. O fato de apresentarmos dados deste segmento em especial se 
dá pela acessibilidade de informações, via site Portal do Empreendedor (http://www.portaldoempre-
endedor.gov.br), mas vale ressaltar que o Sebrae tem prestado contribuições significativas para a for-
malização de empreendimentos em todo o território nacional, tendo reconhecida a sua contribuição, 
inclusive, em estudo divulgado pelo IPEA (de autoria dos pesquisadores Noronha e Turchi), que trata, 
dentre outros assuntos, da análise da transição do padrão de contratos informais para formais como fa-
tor de sucesso ou fracasso de um arranjo produtivo local (APL). No referido texto, o Sebrae é citado (ao 
lado da Associação Comercial Industrial de Jaraguá e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) 
como responsável pelo alto índice de legalização e formalização das empresas de confecção, ao lado de 
fatores como a integração do APL de confecção de Jaraguá ao mercado nacional e da consolidação pa-
ralela de um mercado para as marcas de Jaraguá, sendo o Sebrae percebido pelos entrevistados �como 
uma instituição capaz de atender às necessidades de qualificação e orientação para promoção de um 
ambiente empresarial profissional” (Noronha e Turchi, 2005, p. 22).
199  Inicialmente o limite era de R$ 36 mil/ano, tendo sido aumentado para 60 mil/ano, em 2012,  Inicialmente o limite era de R$ 36 mil/ano, tendo sido aumentado para 60 mil/ano, em 2012, Inicialmente o limite era de R$ 36 mil/ano, tendo sido aumentado para 60 mil/ano, em 2012, 
sendo que já existem discussões no Congresso no sentido de ampliar este valor.
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Quadro 7 - Microempreendedores Individuais formalizados no Portal 
do Empreendedor

Estado (UF) Total de empresas

AC 10.362

AL 40.041

AM 32.047

AP 8.883

BA 212.619

CE 88.750

DF 56.754

ES 77.188

GO 109.605

MA 42.103

MG 302.815

MS 47.867

MT 60.195

PA 82.551

PB 39.675

PE 100.040

PI 26.088

PR 150.480

RJ 361.421

RN 41.298

RO 24.303

RR 6.519

RS 165.958

SC 98.201

SE 21.158

SP 716.871

TO 24.207

Total 2.947.999

Fonte: http://www.portaldoempreendedor.gov.br
(acesso ao site no dia 22/10/2012 às 14h27min).
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Em matéria publicada em site oficial do governo federal200, o Ministro 

da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, revela a estratégia do governo 

de trazer para a formalidade os empreendedores individuais e, para isso, 

segundo o referido Ministro, o governo vem promovendo a divulgação das 

vantagens de se enquadrar na categoria, como a alíquota de contribuição 

da previdência oficial de 5% (que permite ao empreendedor desfrutar de 

benefícios como aposentadoria e demais auxílios), além da isenção de im-

postos federais e taxas mais reduzidas de ICMS e ISS.

Em discurso de posse, o Diretor-Presidente do Sebrae Nacional, Luiz 

Barretto201, ressaltou a importância das micro e pequenas empresas como 

grandes geradoras de oportunidades de emprego e renda, força motriz do 

mercado interno, frisando a relevância da categoria dos Empreendedores 

Individuais e o papel do Sebrae na formalização e apoio a esses empresá-

rios:

Os negócios de pequeno porte somam quase 6 milhões de em-
preendimentos em todo País e empregam 53% da força de traba-
lho formal. E este percentual tende a aumentar. No ano passado, 
por exemplo, 72% dos cerca de dois milhões e meio de empregos 
formais criados foram nas micro e pequenas empresas. Se falar-
mos em formalização de negócios, também temos muito o que 
comemorar. Pela primeira vez a informalidade no Brasil registrou 
um gráfico decrescente, quando mais de 900 mil trabalhadores 
autônomos se registraram como Empreendedores Individuais. 
Esses trabalhadores formalizados passam a desfrutar de bene-
fícios que antes nem sequer poderiam sonhar, como acesso à 
Previdência Social e cidadania econômica.

Para 2011, apostamos na formalização de outros 500 mil empre-
endedores, o que vai contribuir decisivamente para o crescimento 
e fortalecimento da economia brasileira, com a inserção de milha-
res e milhares de pessoas na economia formal. A realidade dos 
negócios de pequeno porte melhorou muito nos últimos anos. E 
os nossos desafios cresceram na mesma proporção. Para acom-
panhar as mudanças deste novo Brasil e a prosperidade do seg-
mento dos pequenos negócios, o Sebrae [...] não medirá esforços 

200  Datada de 14/4/2011 e inti tulada � Datada de 14/4/2011 e intitulada �Brasil atingirá marca de 1,5 milhão de empreendedores individ-
uais em 2011” (disponível em http://blog.planalto.gov.br/index.php?s=empreendedores+individuais).
201  Disponível em  Disponível em http://www.agenciasebrae.com.br/noticia/11471424/agenda-eventos-sebrae/
discurso-do-presidente-do-sebrae-luiz-barretto/ (Agência Sebrae de Notícias).
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para atender a uma demanda sempre crescente e cada vez mais 
exigente. [...]

Nas políticas públicas, continuamos a defender a bandeira da 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e vamos lutar por ações 
efetivas e por um melhor ambiente jurídico e tributário. Vamos tra-
balhar para tirar, definitivamente, a lei do papel. Neste momento 
trabalhamos pelo desarquivamento do projeto de Lei Complemen-
tar 591/2010, que trará mais melhorias para a Lei Geral. Além de 
ampliar o teto da receita anual para a inclusão no Empreendedor 
Individual [...], prevê novas categorias econômicas no Simples 
Nacional, ampliação da faixa de classificação das pequenas em-
presas de R$ 2 milhões e 400 mil para R$ 3 milhões e 600 mil, 
além de criar o Simples Rural. 

Temos aqui presentes também senadores, deputados, parlamen-
tares amigos da micro e pequena empresa que terão um papel 
fundamental e decisivo para que este projeto de lei seja aprovado 
no Congresso Nacional.

Apoiamos a regulamentação da Lei Geral nos municípios 
e vamos cobrar das prefeituras políticas efetivas de desbu-
rocratização, de incentivo às compras governamentais, de 
acesso às novas tecnologias, e aos tantos benefícios pro-
porcionados por esta legislação moderna e abrangente. 
E eu, pessoalmente, acredito na força do empreendedorismo 
brasileiro, na garra e na criatividade de nossos empresários, na 
persistência e na fé de cada um que sonha em ter o próprio negó-
cio. Em cada canto deste País encontramos histórias de sucesso 
de empresas que ajudam o nosso Brasil a ser mais bonito. (Luiz 
Barretto, Diretor-Presidente do Sebrae)

e) Criação de produtos focados no atendimento à classe política

O Sebrae estimula o empreendedorismo no setor público202, por meio 

da criação de produtos focados neste segmento, tais como:

• Fomenta: Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Em-

presas nas Compras Governamentais, com o objetivo de contribuir 

para a expansão de bases produtivas territoriais, que contemplem 

grupos associativos e empreendedores locais;

202  Cf.  Cf. http://www.sebrae.com.br/uf/para/programas/politicas-publicas.
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• Programa de Liderança para o Desenvolvimento Regional (Líder): 
concebido com o intuito de capacitar lideranças locais dos diferentes 
segmentos (público, privado, terceiro setor), objetivando alinhar as 
demandas no plano local, na busca de convergência entre as políti-
cas de fomento municipais, estaduais e federais. Propõe a formula-
ção e implantação de um Programa de Desenvolvimento Regional, 
congregando empresários, gestores municipais e lideranças do ter-
ceiro setor;

• Curso “Contabilizando o sucesso”;

• Curso “Compras governamentais com a aplicação dos benefícios pa-
ra as micro e pequenas empresas;

• Curso “Compras governamentais: como vender para a Administra-
ção Pública e reduzir os riscos”;

• Curso “Formação de agentes de desenvolvimento das prefeituras”;

• Curso “Formação de líderes públicos”;

• Curso “Elaboração de projetos para captação de recursos”;

• Oficina “Regulamentação e implementação da Lei Geral”;

• Oficina sobre “Desburocratização”;

• Palestra sobre “Microempreendedor individual”;

• Palestra “Oportunidades de negócios para as MPE nas compras go-
vernamentais”;

• Palestra “Os novos benefícios da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas e do Supersimples”;

• Convênio com entidades municipalistas para a sensibilização e trei-
namento de gestores públicos, além do fortalecimento das entidades 
representativas das MPE;

• Parceria com Tribunais de Contas e com a Associação Nacional dos 
Membros do Tribunal de Contas, de forma a ter os órgãos de fisca-
lização e controle como aliados no acompanhamento das políticas 
públicas de desenvolvimento dos pequenos negócios;

• Criação do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE)203.

203  Realizado de dois em dois anos, o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor completou, em 2011, 
sua sétima edição, sendo concedido a prefeitos e administradores regionais do Distrito Federal que 
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f) Campanhas publicitárias para defender a causa da MPE junto 

à classe política

Para as eleições municipais de 1992, o Sebrae lançou um livreto, inti-

tulado Eleições 1992, no qual as micro e pequenas empresas são apresen-

tadas como um dos pilares do Estado democrático, enfatizando sua força 

econômica e social, divulgando à classe política brasileira a importância 

econômica e social dos pequenos negócios e conscientizando os pequenos 

empreendedores de sua força e capacidade de influenciar o meio em que 

estão inseridos, reforçando a sua imagem institucional.

O Sebrae publica e dissemina, entre os candidados a prefeito, o Guia 

do candidato empreendedor, 10 passos, 100 ações (agenda de compro-

missos com os pequenos negócios para a geração de emprego e renda), 

com o objetivo de levar aos candidatos a prefeito a proposta de elegerem 

o Desenvolvimento Sustentável como agenda prioritária de suas gestões 

municipais.

Em síntese, a partir de sua atuação no campo das políticas públicas, a 

entidade, ao mesmo tempo em que amplia a efetividade do seu atendimento 

ao empresário, consolida também sua imagem perante a sociedade como 

uma entidade imprescindível à causa das micro e pequenas empresas, ao 

mesmo tempo em que fortalece os princípios democráticos, incentivando a 

organização e a participação dos empresários nas decisões políticas que 

os afetam.

tenham implantado projetos, com resultados mensuráveis, de estímulo ao surgimento e ao desenvolvi-
mento de micro e pequenas empresas. Com a criação do PSPE, o Sebrae reconhece a capacidade admi-
nistrativa dos gestores que elaboraram e implementaram boas práticas de gestão pública municipal em 
prol do desenvolvimento de micro e pequenas empresas em seus municípios. Por meio do prêmio, os 
prefeitos têm a oportunidade de dar visibilidade às suas realizações, bem como aumentar a satisfação 
da população e ampliar parcerias que fomentarão novas perspectivas de crescimento e desenvolvimen-
to para a realidade municipal (Fonte:http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/
acesse/menu-premios). O Prêmio é dividido em duas etapas: estadual e nacional. Na etapa nacional 
são concedidos 11 prêmios, sendo seis destaques temáticos e cinco regionais. A partir da 6ª edição, o 
prêmio reforça a municipalização da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas: �O Prêmio adota como 
eixo as medidas da Lei Geral da MPE. As categorias do prêmio são as políticas que se quer incentivar 
nos municípios”, conforme comenta Bruno Quick (2012).Uma das novidades é o prêmio especial para 
implantação da Lei Geral nos municípios, incluído como  um dos destaques temáticos do Prêmio (os 
demais destaques abrangem os seguintes capítulos da lei: compras governamentais, desburocratiza-
ção, educação empreendedora e inovação, além da formalização de empreendimentos - na qual está 
incluído o microempreendedor individual, que entrou em vigor em 1° de julho de 2009).
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O depoimento de Cláudio Henrique Laval (2011), na época gestor de 

políticas públicas do Sebrae em Goiás, revela seu sentimento de gratifica-

ção em trabalhar com essa temática:

A aprovação de uma lei, como a Lei Geral, que criou o Simples 
Nacional e o Empreendedor Individual, afeta verdadeiramente o 
ambiente dos negócios, melhora a vida dos empresários de micro 
e pequeno porte, com a redução da burocracia na abertura de 
seus negócios, a redução da carga tributária, o incentivo à for-
malização de seus negócios, possibilitando uma vida melhor para 
essas pessoas.

Apresentamos, a seguir, alguns depoimentos dos entrevistados na 

pesquisa de campo realizada em 2011, corroborando a importância da atu-

ação do Sebrae no campo das políticas públicas:

O Sebrae, ao longo da sua existência, vem atuando como agente 
indutor de criação de políticas públicas voltadas a esse segmento, 
fomentando essas políticas públicas através da Lei Geral. Hoje eu 
vejo o Sebrae atuando em dois aspectos: de fazedor de ação e 
um de pensador e criador de políticas públicas voltadas à peque-
na e média empresa. (Oliveira, 2011)

O Sebrae conclamou os prefeitos a criarem leis municipais que 
diminuíssem os tributos para os empreendedores, numa grande 
mobilização nacional, que combateu a informalidade arraigada 
na nossa cultura, fruto das dificuldades de acesso do pequeno 
empreendedor à máquina pública, pois o empreendedor tinha 
que ter outras pessoas para intermediar essa relação, como os 
despachantes, os contadores, aumentando os custos para a em-
presa, que acabava optando pela informalidade. Diminuir essas 
barreiras foi extremamente importante, deu uma segurança para 
o empreendedor, de poder contribuir para a previdência e garantir 
sua aposentadoria, o que até então era impossível. (Aires, 2011)

A atuação do Sebrae nas políticas públicas é importante, só que 
eu acho que há uma troca de papéis nesse sentido, pois o Sebrae 
tem sido o principal articulador, no País, para implementação da 
Lei Geral nos municípios, e isso não deveria ser papel do Sebrae. 
Hoje, o Sebrae tem se colocado, no Brasil, como a instituição que 
está à frente do processo de mobilização das prefeituras para 
regulamentar a Lei Geral Municipal e mais da metade dos municí-
pios brasileiros já está com a lei implementada, mas eu acho que 
esse papel deveria ter sido ocupado pelo governo, e não pelo Se-
brae. A principal atuação do Sebrae na área de políticas públicas 
foi a Lei Geral, não resta dúvida, teve uma grande mobilização 
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em torno disso, tendo como consequência a regulamentação da 
Lei do Empreendedor Individual, já com mais de um milhão de 
empreendedores formalizados, além do incentivo às compras go-
vernamentais. (Moura, 2011)

O Sebrae tem uma participação interessante na área de políticas 
públicas. Inicialmente o Sebrae não criava políticas públicas, só 
auxiliava o governo na execução e implementação das políticas 
públicas, sendo um ‘braço empreendedor e executor’ das ações. 
De um tempo para cá, ele tem ocupado um espaço mais amplo, 
participando dos grupos e comitês que criam as políticas públicas. 
(Gomes, 2011)

A Diretoria entendeu que a Lei Geral, em um primeiro momento, 
era de uma proposição da lei, de elaboração de uma proposta da 
lei, de mobilização da sociedade civil para que isso ganhasse legi-
timidade e um momento final de convencimento dos parlamenta-
res para formar uma maioria parlamentar para a lei ser aprovada. 
Então isso foi um primeiro momento, que foi muito característico 
da UPP, que é exatamente o que ela faz: propor melhorias na 
legislação e no marco legal existente, e fazer a mobilização pela 
aprovação dessas melhorias. Foi a UPP que elaborou o projeto 
de lei, que mobilizou o empresariado e as lideranças municipais 
e trouxe todo mundo para Brasília para pressionar o Congresso e 
fazer uma maioria. Foi um projeto de lei que teve uma aprovação 
muito rápida, em termos de velocidade de tramitação, e que teve 
um alto grau de consenso: todos os partidos apoiaram, não ficou 
caracterizado como uma iniciativa de nenhum partido. Foi uma 
iniciativa suprapartidária, da Frente parlamentar da MPE, que foi 
criada justamente para impulsionar esse processo. Então a UPP 
foi quem conduziu todo esse processo e fez isso com excelência. 
A partir daí a Diretoria começou a entender o seguinte: aprovada 
a lei, veio um segundo momento, que é tirar a lei do papel e fazê-
la virar prática dos municípios, ou seja, os municípios usarem a lei 
como uma ferramenta de desenvolvimento local, usar a lei para 
criar oportunidades para os pequenos negócios nos municípios 
[...] de usar a lei como uma oportunidade de desenvolvimento. 
Não se pode cair numa visão institucionalista, legalista de que 
o desenvolvimento vai ser feito a partir de uma lei. Não se trata 
disso: a lei é uma ferramenta, ela ajuda, mas o desenvolvimento é 
um processo muito mais amplo e complexo do que simplesmente 
regulamentar uma lei. (Filho, 2011)

g) Assessoria técnica a prefeituras para regulamentação e implemen-

tação da Lei Geral das MPE
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Além das capacitações oferecidas para disseminar a importância da 

regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Em-

presas os Agentes estaduais do Sebrae disponibilizam, também, para as 

prefeituras, assessoria técnica para auxiliar no processo de regulamenta-

ção e implementação da Lei Geral, com foco nos seguintes processos:

. Compras governamentais (ampliando a participação das MPE nesse 

segmento);

. Capacitação e formação de agentes de desenvolvimento das prefei-

turas (figura criada pela Lei Complementar Federal nº 128/2008 e que 

tem como papel precípuo atuar no fomento ao desenvolvimento dos 

municípios, por meio da aplicação dos dispositivos da Lei Geral);

. Desburocratização (assessoria na criação da sala do empreendedor 

e de dispositivos que facilitem a abertura, funcionamento e baixa das 

MPE);

. Formalização de microempreendedores individuais (principalmente 

por meio do Programa Negócio a Negócio, mediante o qual consul-

tores do Sebrae visitam empreendedores interessados em se forma-

lizar e fazem o registro no Portal do Empreendedor, realizando um 

diagnóstico e um plano de ação para o desenvolvimento da empresa 

e monitorando a sua aplicação).

O Gerente de Políticas Públicas do Sebrae Nacional, Bruno Quick 

(2012), sintetiza da seguinte forma o êxito obtido pelo Sebrae no campos 

das políticas públicas:

O Sebrae foi importante, mas não fez tudo sozinho. Ele partici-

pou do processo, conseguiu mobilizar prerrogativas exclusivas 

do Estado, como a criação de leis que beneficiaram as MPE. 

O Sebrae se destaca pela sua capacidade de compartilhar, de 

construir relações de confiança, com transparência e sinceridade, 

identificar complementaridade entre os atores, construir agendas 

compartilhadas, com clareza das atribuições. O Sebrae destaca-

se pela capacidade de cooperação e valorização dos parceiros, 

acreditando e procurando parceiros que também acreditam na 

causa das MPE, criando uma rede inquebrável, formada por 

dezenas de milhares de pessoas em todo o Brasil, pessoas que 
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estão atendendo os microempreendedores individuais, pessoas 

da Previdência Social, de associações de microempresas, CDLs, 

associações comerciais, secretarias de Fazenda dos Estados, 

secretarias de Finanças de municípios, consultores, agentes de 

desenvolvimento, pessoas que contribuem para melhorar a vida 

dos pequenos negócios, construindo mais oportunidade, prospe-

ridade, inclusão e felicidade.

3.3.3 Síntese dos principais indicadores das MPE no Brasil e em 

 Goiás: público-alvo do Sebrae204

O público-alvo do Sebrae é extremamente heterogêneo, seja em fun-

ção da vastidão geográfica, seja pela diversidade cultural ou pelas diferentes 

características das empresas existentes no Brasil. Isso levou a instituição a 

segmentar seu público, de forma a atendê-lo de maneira mais adequada e 

personalizada, elaborando produtos e estratégias mais eficazes para cada 

um desses públicos, de acordo com suas características e interesses, sem 

perder de vista a elaboração de um modelo de atendimento que leve em 

conta as heterogeneidades desse universo.

O Sebrae organiza da seguinte forma seu público-alvo, considerando 

como empresas os negócios (urbanos ou rurais) que estejam devidamente 

regularizados perante o poder público, ou seja, que estejam juridicamente 

aptos a produzir e comercializar seus produtos e serviços, assim segmen-

tados (cf. Sebrae, 2012, p. 22):

a) empresas  urbanas (com CNPJ): empreendedor individual, micro-

empresa e empresa de pequeno porte;

b) empresas rurais (com inscrição estadual ou registro no MPA): pro-

dutor rural; pescador.

 No mesmo documento (Sebrae, 2012, p. 22), a entidade considera 

como potenciais empresários aqueles que exercem uma atividade econô-

mica ainda sem a devida regularização, assim segmentados:

204   Esta seção foi elaborada em conjunto com Polyanna Marques Cardoso, Analista Técnica do Sebrae   Esta seção foi elaborada em conjunto com Polyanna Marques Cardoso, Analista Técnica do Sebrae 
em Goiás, tendo como base o documento PPA 2013/2016 - Cenário de Atuação do Sistema Sebrae 
(Sebrae, 2012).
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a) potenciais empresários com negócio próprio;

b) potenciais empresários sem negócio próprio.

Em seguida, apresenta-se a definição de cada um dos segmentos pa-

ra fins de atendimento da instituição:

Microempreendedor Individual

O Empreendedor Individual é o empresário que fatura anualmente até 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); é optante pelo Simples Nacional e não 

tem participação em outra empresa como sócio ou titular; possui no máxi-

mo um único empregado que recebe um salário mínimo ou o piso salarial 

da categoria profissional; e exerce uma das atividades elencadas na Re-

solução 58/2009, atualizada pela Resolução 78/2010, de acordo com a Lei 

Complementar 128/2008, alterada pela Lei Complementar 139/2011.

Microempresa

São empresas de origem brasileira, que possuam natureza jurídica 

compatível com as atividades mercantis, que faturem anualmente valor 

menor ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). O fatu-

ramento máximo para fins de enquadramento tem como base os valores 

estipulados para adesão ao Simples Nacional (regime de tributação simpli-

ficado) conforme Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Comple-

mentar 139/2011.

Empresa de Pequeno Porte

São empresas de origem brasileira, que possuam natureza jurídica 

compatível com as atividades mercantis, que faturem anualmente mais 

de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e não mais de R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). O faturamento máximo 

para fins de enquadramento tem como base os valores estipulados para 

adesão ao Simples Nacional (regime de tributação simplificado) conforme 

Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 139/2011.
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Produtor Rural

Para fins de atendimento do Sebrae, são considerados produtores ru-

rais as pessoas físicas que explorem atividades agrícolas e/ou pecuárias, 

nas quais não sejam alteradas a composição e as características do produ-

to “in natura”, que faturem até R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais) por ano e que possuam inscrição estadual de produtor. Soma-se 

a esse grupo o dos pescadores com registro no Ministério da Pesca.

Potencial Empresário

São considerados potenciais empresários os indivíduos adultos (com 

mais de 18 anos), que possuam negócio próprio, mas sem registro no Ca-

dastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou inscrição estadual (no caso 

do produtor rural); e os indivíduos adultos que ainda não possuam negócio 

próprio, mas que estão ativamente envolvidos na sua estruturação.

Potencial Empreendedor

O Sebrae também desenvolve, em consonância com a sua missão, 

atividades de fomento ao empreendedorismo, nas quais pode capacitar, 

orientar ou levar informações a pessoas que ainda não estejam ativamente 

envolvidas na estruturação de um negócio (potenciais empreendedores), 

visando despertá-las para o empreendedorismo e desenvolver suas capa-

cidades empreendedoras.
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Quadro 8 - Distribuição do público-alvo do Sebrae

Segmento Total de empresas no 
Brasil

Total de empresas atendidas 
pelo Sebrae em 2011**

Total de empre-
sas em Goiás

Microempreende-
dores individuais 
(MEI)

2.864.042
(Projetado para 
dez/2012)

443.759 (15% do total nacional) 106.792

Microempresas 
(ME)

3.630.186
(Projetado para 
dez/2012)

999.786 (27% do total nacional) 262.618

Empresas de 
Pequeno Porte 
(EPP)

393.727
(Projetado para 
dez/2012)

135.741 (34% do total nacional) 10.042

 Produtores rurais*
5.449.670
(referência: 2006/2010)

69.795  (1% do total nacional) 88.436

Potenciais Empre-
sários

21.500.000
(referência: 2009/2010)

Não disponível Não disponível

Fonte

Sebrae (2012) elabo-
rado, a partir de dados 
do Simples Nacional, 
IBGE (2006, 2009), MPA 
(2010) e GEM (2010).

Sebrae (2012, p. 37, Gráfico 
1 - Qtd. de empresas atendidas 
pelo Sebrae em 2010-2011, por 
Porte)

Sebrae/GO, 
2012 (a partir 
de dados da 
Receita Federal, 
2009)/ http://
www.mpedata.
com.br.

Fonte: elaborado a partir de Sebrae (2012, p. 25)
* Inclui os que não têm registro formal.
** Incluindo as unidades do Sebrae presentes em todas as Unidades da Federação.
Observação: as empresas atendidas pelo Sebrae em 2010 somaram 1.561.366, número que, em 
2011, subiu para 1.649.081.

Apresentaremos, a seguir, alguns dados sobre as microempresas e 

empresas de pequeno porte que justificam o atendimento do Sebrae a este 

segmento.
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Quadro 9 - Participação das MPE na economia brasileira 

Participação das MPE na economia (em %) Ano do 
dado Brasil Fonte

No PIB (%) 1985 20%
Sebrae 

NA

No faturamento das empresas (%) 1994 28%
Sebrae 

NA

No valor das exportações brasileiras (%) 2010 1% Funcex

Na massa dos salários das empresas (%) 2010 40% RAIS

No total de empregados com carteira das empresas (%) 2010 52% RAIS

No total de empresas privadas existentes no País (%) 2010 99% RAIS

Quantitativo de MPE

Número de Micro e Pequenas Empresas registradas na RAIS 2010 6.120.927 RAIS

Número de optantes do Simples Nacional (em 31/3/2012) 2012 6.231.197 SRF

Mercado de trabalho

Número de empregados no Brasil 2009 3.991.512 IBGE

Número de conta-própria no Brasil 2009 18.978.498 IBGE

Número de empregados c/carteira assinada em MPE 2010 14.710.631 RAIS

Comércio Exterior

Número de MPE exportadoras 2010 11.858 Funcex

No número de empresas exportadoras (%) 2010 61% Funcex

Valor total das exportações de MPE (US$ bilhões FOB) 2010 US$ 2,0 bi Funcex

Valor médio expostado por MPE (US$ mil FOB) 2010 US$ 170,9 mil Funcex

Fonte: http://www.sebrae.com.br/uf/goias/indicadores-das-mpe/numero-de-empresas (elabora-
ção da UGE/Sebrae NA, atualizado em 02/04/2012).

Quadro 10 - PIB Goiano

% do PIB, por 
setor econômico

Produto Interno Bruto

Agropecuária
(R$ Mil)

Indústria
(R$ Mil)

Serviços
(R$ Mil)

PIB
(R$ Mil)

PIB per 
capita

(R$)

10.593.185 20.409.679 44.548.969
85.615.346 14.260

14% 27% 59%

Fonte: Seplan, 2009.
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Quadro 11 - Classificação das Atividades

Atividade Brasil Centro-
Oeste Goiás Goiânia

Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal

60.763 7.292 2.535 343 

Pesca 3.306 196 89 28 

Indústrias extrativas 17.699 1.407 731 77 

Indústrias de transformação 566.998 37.572 18.331 7.212 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e 
água

7.600 712 346 22

Construção 139.114 9.106 3.196 1.402 

Comércio, reparação de veículos automotores, 
objetos pessoais e domésticos

2.912.597 219.133 94.506 29.158 

Alojamento e alimentação 386.293 22.625 7.775 3.069 

Transporte, armazenagem e comunicações 269.760 19.670 7.916 1.989 

Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados

107.512 7.873 3.804 1.254 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços presta-
dos às empresas

835.076 48.908 17.465 8.917 

Administração pública, defesa e seguridade social 19.189 2.127 853 170 

Educação 115.659 8.466 3.373 1.166 

Saúde e serviços sociais 143.758 11.071 3.430 1.467 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 559.026 37.630 12.595 3.808 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais

150 59 - -

Total 6 .44.500 433.847 176.945 60.082

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas - 31/12/2006
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3.4 Pesquisa de campo

3.4.1 Pesquisas quantitativas aplicadas nos projetos de 

 desenvolvimento do Sebrae

As pesquisas apresentadas a seguir foram realizadas em projetos de 
desenvolvimento local, setorial ou regional, estruturados na metodologia de 

Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor).

Quadro 12 - Pesquisas aplicadas pelo Sebrae nos Projetos Geor

Nome / objetivo do 
Projeto pesquisado Metodologia da pesquisa Principais resultados levantados pela pesquisa

Projeto de 
Desenvolvimento 
do Turismo 
na Região de 
Alto Paraíso e 
Cavalcante

Objetivo: o projeto 
Desenvolvimento 
do Turismo na Re-
gião de Alto Paraíso 
e Cavalcante visa 
atender os micro e 
pequenos negócios 
do Setor de Turis-
mo dos municípios 
de Alto Paraíso e 
Cavalcante, com 
foco nos segmentos 
de meios de hospe-
dagem, serviços de 
alimentação e ope-
radoras de turismo.

A pesquisa realizada levantou 
informações sobre o segmen-
to, avaliando o desempenho 
dos meios de hospedagem 
(hotéis, pousadas e sítios tu-
rísticos), serviços de alimen-
tação (restaurantes e bares) e 
operadoras de turismo (agên-
cias) de Alto Paraíso, Distrito 
de São Jorge e Cavalcante.
Para realização da pesquisa, 
utilizou-se de metodologia 
quantitativa.
Participaram da pesquisa 17 
empreendimentos, nos muni-
cípios de Alto Paraíso e Ca-
valcante. Destes, 71% desen-
volvem apenas uma atividade: 
pousada (29%), hotel (24%) e 
operadora (18%). Os demais 
(29%) desenvolvem mais de 
uma atividade, sendo pousada 
e restaurante (18%), pousada 
e sítio turístico (6%) e pousa-
da, restaurante e sítio turístico 
(5%). 

A coleta de dados foi realizada 
via aplicação de questionário 
estruturado, pessoalmente, no 
mês de novembro de 2006.

• Do total de 13 respondentes, 20% (3 res-
postas) deram nota que varia de 3,1 a 7 com 
relação à satisfação com o apoio recebido do 
Sebrae; 10% (1 entrevistado) deu nota entre 
0 e 3 e 70% (9 respostas) disseram dar nota 
entre 7,1 e 10.

• Dentre as instituições que dão apoio ao seg-
mento, foram mencionadas em primeiro lugar 
o Sebrae, seguido da Prefeitura local, Ministé-
rio do Turismo e Associação das Pousadas e 
Agência Estadual de Turismo. 

• Quanto à satisfação com o andamento do 
projeto (execução das ações planejadas, qua-
lidade das ações, cumprimento de prazos, 
transparência, etc.) obteve-se uma média de 
6,83 como resultado da somatória das notas 
de seis respondentes, pois os demais não 
quiseram opinar por desconhecer o projeto, 
sendo que cinco respondentes (90% dos en-
trevistados) deram nota que variam de 3,1 a 
7 e apenas 1 deu nota que varia de 7,1 a 10. 
Dentre as justificativas para tal média podem-
se destacar as seguintes: “não há retorno”, 
“não há informação sobre o andamento das 
ações”, “não se coloca em prática as ações” e 
“não se vê resultados concretos”.

• Principais resultados obtidos pela participa-
ção no projeto: obtenção de informações e 
conhecimentos (5 respostas): 83%; aumento 
do número de clientes (2 respostas): 33%; au-
mento do faturamento (2 respostas): 33%, e 
aumento da produção (1 resposta): 17%.

Fonte: pesquisas de campo realizadas pelo Sebrae (2004 a 2009).
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(Continuação do Quadro 12)

Nome / objetivo do 
Projeto pesquisado Metodologia da pesquisa Principais resultados 

levantados pela pesquisa

Projeto APL de Confecções 
de Jaraguá

Objetivo: promover o de-
senvolvimento sustentável 
do Arranjo Produtivo de 
Confecções de Jaraguá/
GO, traduzido no aumento 
da lucratividade, com foco 
na modernização da produ-
ção, ampliação do acesso a 
mercados e da gestão am-
bientalmente responsável. O 
público-alvo participante do 
projeto são os micro e pe-
quenos empreendedores do 
APL de Confecções de Jara-
guá/GO, que compreende os 
municípios de São Francisco, 
Goianésia, Itaguaru, Uruana, 
Ceres e Rialma, com foco 
nos elos da indústria e lavan-
derias.

• Tipo de pesquisa: utili-
zou-se metodologia quan-
titativa, com realização de 
entrevistas pessoais nos 
estabelecimentos visita-
dos.

• Universo: 331 empresas 
de confecções e lavande-
rias de Jaraguá que parti-
cipam do projeto.

• Amostra: em conso-
nância com a técnica de 
painel, deveriam ser pes-
quisadas as mesmas em-
presas entrevistadas na 
Pesquisa T-0 e T-1, isto é, 
76 empresas de confec-
ção e 12 lavanderias.
Entretanto, em função 
da indisponibilidade ou 
recusa em participar des-
ta mensuração (T-2 e T-
Final), obteve-se, do uni-
verso de 331 empresas, 
uma amostra de 37 (trinta 
e sete) confecções e 6 
(seis) lavanderias.

A coleta de dados foi re-
alizada por meio da apli-
cação de questionário es-
truturado, face a face, no 
mês de maio de 2008.

• Entre as mensurações T-2 e T-Final 
houve uma variação no lucro das in-
dústrias de 4,9%. Se for considerado 
todo o período de execução do projeto 
(anos de 2004 a 2007), a variação foi de 
6,7% (cálculo que não considera a cor-
reção da inflação do período), passando 
de R$ 15.756.000,00 (2004) para R$ 
16.807.681,00 (2007) (conjunto das em-
presas pesquisadas).
• Avaliação das ações do Sebrae: Do to-
tal de 37 entrevistados (100%), 4 (11%) 
avaliaram como “muito bom”; 9 (25%) 
como “bom”; 10 (28%) como “regular”; 6 
(17%) como “ruim”; 4 (11%) como “muito 
ruim” e 4 (8%) não responderam.
• Avaliação da satisfação quanto ao apoio 
recebido pelo Sebrae em 2007: a nota 
média foi de 5,3 (escala de 0 a 10).
• Avaliação da satisfação com relação ao 
andamento do projeto: a nota média foi 
de 4,4.
• Obtenção de benefícios em função do 
projeto: não obtiveram: 29% (10 respos-
tas); obtiveram: 71% (25 respostas).
• Tipos de benefícios obtidos em função 
do projeto: Obtiveram informações e co-
nhecimentos: 21 (84%); Outros: 7 (28%); 
Aumento do faturamento: 5 (20%); Au-
mento da produção: 5 (20%); Aumento 
do número de clientes: 4 (16%); Formali-
zou a empresa: 1 (4%).
• No período de 2004 a 2006, o preço 
médio dos principais produtos comer-
cializados pelas indústrias de confecção 
(calça jeans, calça de brim, bermuda, 
camisa e saia) sofreu um acréscimo de 
12,3%, superando a meta estabelecida, 
que era de 10%, passando de R$ 22,32 
(2004) para R$ 27,19 (2007), embora 
neste preço não esteja embutido o cálcu-
lo da inflação do período.
• O lucro líquido das indústrias de con-
fecções apresentou uma variação positi-
va de 6,7%, no decorrer do período de 
execução do projeto (2004 a 2007), não 
atingindo, portanto, a meta estabelecida 
(“aumentar em 10% o lucro das indús-
trias de confecções do APL Confecções 
de Jaraguá”).

Fonte: pesquisas de campo realizadas pelo Sebrae (2004 a 2009).
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(Continuação do Quadro 12)

Nome / objetivo do 
Projeto pesquisado Metodologia da pesquisa Principais resultados levantados pela 

pesquisa

Projeto de desenvolvimento 
do Arranjo Produtivo Local do 
Açafrão de Mara Rosa

Objetivo: promover o 
Desenvolvimento Sustentável 
do Arranjo Produtivo Local 
do Açafrão de Mara Rosa, 
com melhoria da renda e 
da qualidade de vida dos 
produtores, por meio do 
aumento da qualidade e da 
produtividade.

• Tipo de pesquisa: 
utilizou-se metodologia 
quantitativa, com realização 
de entrevistas pessoais 
nos estabelecimentos 
visitados,  objetivando 
levantar informações sobre os 
produtores, as propriedades 
e a produção nos anos de 
2005 e 2006, possibilitando 
o acompanhamento e 
o monitoramento dos 
resultados finalísticos.

• Amostra: foram 
entrevistados de forma 
presencial 26 produtores 
de açafrão de Mara Rosa 
e Região (envolvendo 
também as cidades de 
Amaralina, Estrela do Norte e 
Mutunópolis, que fazem parte 
do APL do Açafrão da Região 
de Mara Rosa). A coleta de 
dados foi realizada no mês de 
novembro de 2006.

• Nível de confiança entre os produ-
tores de açafrão: 24 entrevistados 
(92%) disseram que “confiam razo-
avelmente” nos demais produtores, 
contra 2 (8%) que disseram que 
confiam “muito”.

• Entidades que dão apoio para as 
empresas produtoras de açafrão: 
Sebrae (18 respostas, 41%); UFG 
(8 respostas, 19%); Agência Rural 
do Estado de Goiás (5 respostas, 
12%); Banco do Brasil (5 respos-
tas, 12%); Pronaf (3 respostas; 
7%); Prefeitura local (2 respostas, 
5%); Cooperaçafrão (1 resposta, 
2%) e CNPQ (1 resposta, 2%).

• O Sebrae recebeu nota 9,2 (numa 
escala que varia de 0 a 10, em que 
10 é a melhor nota), resultado que 
se deu, principalmente, porque os 
produtores avaliaram a participação 
da entidade nos seguintes pontos: 
prontidão no atendimento aos pro-
dutores e por ser uma entidade que 
promove a indústria do açafrão.

Fonte: pesquisas de campo realizadas pelo Sebrae (2004 a 2009).
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(Continuação do Quadro 12)

Nome / objetivo do 
Projeto pesquisado

Metodologia da 
pesquisa Principais resultados levantados pela pesquisa

Projeto APL 
Tecnologia 
da Informação

Objetivo: fomentar 
a competitividade 
do setor base de 
software, instalado 
em Goiás, com 
foco na cidade de 
Goiânia e Aparecida 
de Goiânia.

• Tipo de pesquisa: 
utilizou-se 
metodologia 
quantitativa, com 
realização de 
entrevistas pessoais 
nos estabelecimentos 
visitados.

• Amostra: foram 
entrevistados 
57 empresários 
de empresas 
de tecnologia 
e informação, 
localizados no Estado 
de Goiás, na Capital 
e em Aparecida de 
Goiânia.

A coleta de dados 
foi realizada 
via aplicação 
de questionário 
estruturado, 
pessoalmente, nos 
mês de novembro e 
dezembro de 2006.

• Grau de satisfação com o apoio recebido do Se-
brae durante o ano de 2005 (escala de 0/pior a 10/
melhor): a nota média obtida foi 7,5.
• O faturamento das empresas em 2004 foi de R$ 
25.566.444,00 e em 2005 R$ 33.374.699,00, o que 
representou um aumento de 30,5% de 2004 para 
2005. Com relação aos empregados, o aumento foi 
de 31,9% no mesmo período. Quando analisado por 
área, verifica-se que o maior aumento foi na área de 
vendas (41,1%). O aumento do número de empre-
gados foi em decorrência do aumento do número de 
clientes.
• Criação da Comunidade Tecnológica (Comtec), que 
nasceu a partir da iniciativa do Sebrae de apoio ao 
segmento de TI.
• Entidades que dão apoio para a empresa e para 
o setor: as três entidades de apoio mais citadas 
(escala de 0 a 10) foram as seguintes: Sebrae (foi 
considerado a entidade mais importante para o setor, 
recebendo nota 9, sendo que 61,5% dos entrevis-
tados participaram das atividades promovidas no 
Sebrae; em 2º lugar foi citada a Acieg, que recebeu 
nota 7 (sendo que 15,7% dos entrevistados informa-
ram ter participado das atividades promovidas pela 
entidade). Por último, a Comtec ficou em 3º lugar, 
com nota 9, sendo que 10,5% dos entrevistados par-
ticipam das atividades promovidas por esta entidade.
• Benefícios obtidos com a participação no Projeto 
APL de TI: “Obtenção de informação e conhecimen-
to”: 36 entrevistados (88%); “Aumento do faturamen-
to”: 16 (39%); “Aumento da produção”: 13 (32%); 
“Aumento do número de empregados”: 9 (22%); 
“Formalização da empresa”: 5 entrevistados (12%).
• Nível de confiança entre os empresários de TI: 
“pouco confiável” (12 entrevistados, com 21%); “ra-
zoavelmente confiável” (37 entrevistados, correspon-
dendo a 65%); “muito confiável” (4, com 7%).
• 66,7% dos entrevistados (38 empresários) afirma-
ram que são filiados a alguma instituição ligada ao 
segmento. A maioria é filiada ao sindicato e/ou asso-
ciação.

Fonte: pesquisas de campo realizadas pelo Sebrae (2004 a 2009).
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(Continuação do Quadro 12)

Nome / objetivo do 
Projeto pesquisado

Metodologia da 
pesquisa Principais resultados levantados pela pesquisa

Projeto de Desenvol-
vimento da Confecção 
de Moda Feminina em 
Goiânia

Objetivo: capacitação 
técnica e gerencial, 
manutenção dos mer-
cados conquistados 
e a abertura de no-
vos mercados, além 
de busca de apoio 
ao acesso a crédito, 
promoção da visibili-
dade das confecções 
de moda feminina de 
Goiânia no âmbito na-
cional e acesso a infor-
mações gerais e sobre 
as tendências do setor 
de confecção de moda 
feminina.

• Tipo de pesquisa: 
utilizou-se metodologia 
quantitativa, com rea-
lização de entrevistas 
pessoais nos estabele-
cimentos visitados.

• Amostra: foram pes-
quisadas 41 empresas 
selecionadas pelo Se-
brae, a partir de um 
universo de 49 empre-
sas participantes do 
projeto.

As visitas foram reali-
zadas pessoalmente 
entre os dias 20 de 
novembro e 15 de de-
zembro. Após a coleta, 
os dados foram checa-
dos, digitados e anali-
sados.

• Em 2004, as 41 empresas entrevistadas possu-
íam 899 pessoas ocupadas, sendo 715 na produ-
ção, 152 nas vendas e 32 em outros setores. Em 
2005, o número de pessoas ocupadas nas empre-
sas aumentou em 3,1%, ficando em 927 pessoas 
ocupadas, sendo, 739 na produção (com aumento 
de 3,4%), 159 nas vendas (aumento de 4,6%) e 29 
em outros setores (queda de 9,4%).
• Seis empresas declararam ter exportado em 
2004, contra 7 em 2005. Em 2004, foram exporta-
das 7.070 unidades, que renderam um faturamen-
to aproximado de R$ 765.200,00. Em 2005, tanto 
a quantidade exportada quanto o faturamento ge-
rado foram ampliados: 11.604 peças exportadas, 
que renderam R$ 1.122.400,00. Os canais utili-
zados para a efetivação das exportações: feiras, 
Internet, Exporta Fácil dos Correios e Sedex.
• A instituição indicada como sendo a maior apoia-
dora às empresas do setor foi o Sebrae, com 33 
citações entre 41 entrevistados, o que equivale 
a 80,5%. Foram citadas também as instituições 
Agicon, Secretaria de Indústria e Comércio, CDL, 
Fieg, Acieg, Sinvest, Abit, AGPE, Goiás Fomento, 
Governo de Goiás, Senai, Senac e Sinroupas.
• Um dos resultados deste projeto é o aumento do 
volume de venda e a redução do custo médio de 
produção. A pesquisa apurou um crescimento de 
16% no volume de vendas nos anos de 2004 e 
2005. Em 2004, foram produzidas 567.930 peças 
e vendidas 514.832. Já em 2005, a produção foi 
ampliada em 11%, com a produção de 629.732 pe-
ças, das quais 598.787 foram vendidas.
• Em média, cada peça era vendida por R$ 54,18 
e custava R$ 27,62 em 2004. No ano seguinte, o 
valor médio unitário de venda das peças aumentou 
em 12%, contra o aumento de 17% nos seus cus-
tos de produção. Em reais, as peças custaram em 
média R$ 32,19 e foram vendidas por R$ 60,43.
• Segundo 88% das empresas pesquisadas, hou-
ve benefícios a partir da participação no “Projeto 
de Confecção de Moda Feminina em Goiânia”. Os 
principais benefícios citados foram: “acesso à in-
formação”, “aumento da produção” e “aumento do 
faturamento”.
• Foi solicitada aos entrevistados a atribuição de 
uma nota de zero a dez para representar a satisfa-
ção com relação ao andamento do projeto, tendo 
obtido 8,1 como nota média de satisfação com o 
andamento do projeto: 58% indicaram notas iguais 
ou superiores a 8 e destes 26,8% atribuíram nota 
10.
• Na avaliação feita com os empresários em rela-
ção à satisfação com o Sebrae, em 2005, a nota 
média foi 8,3, sendo destaque a visão dos em-
presários em relação à abertura do Sebrae para 
auxiliá-los sempre que necessitam.

Fonte: pesquisas de campo realizadas pelo Sebrae (2004 a 2009).
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(Continuação do Quadro 12)

Nome / objetivo do Projeto 
pesquisado Metodologia da pesquisa Principais resultados 

levantados pela pesquisa
Projeto Ovinocaprinocultura na 
Reserva da Biosfera Goyaz.

Objetivo: fomentar a Ovinocapri-
nocultura aos mini e pequenos 
produtores rurais e agricultores 
familiares da Região Reserva da 
Biosfera Goyaz (com foco nos 
municípios de Nova Roma, Ia-
ciara, Posse, Guarani de Goiás 
e Sítio D’Abadia), por meio da 
organização de associações de 
produtores e sua integração com 
os setores de insumos, abate e 
comercialização.

• Tipo de pesquisa: utilizou-se meto-
dologia quantitativa, com realização 
de entrevistas pessoais, mapeando 
a realidade das propriedades de Ovi-
nocaprinocultura nos municípios pes-
quisados.

• Amostra: foram entrevistados 101 
produtores (de um universo de 180 
empresas de ovinocaprinocultores da 
região): 46 em Posse, 32 em Guarani 
de Goiás, 1 em Iaciara, 10 em Nova 
Roma e 12 em Sítio D’Abadia. 

• Coleta de dados: realizada via apli-
cação de questionário estruturado, 
pessoalmente, nos meses de maio e 
junho de 2005.

• A renda total das pro-
priedades foi de R$ 
117.255,00 em 2004 e de 
R$ 126.974,00 em 2005.

• As 101 propriedades 
entrevistadas emprega-
ram, em 2004, cerca de 
370 pessoas e, em 2005, 
359 pessoas, incluindo 
familiares (que moram na 
propriedade), outros tra-
balhadores (inclusive fa-
miliares que não moram 
nas propriedades) e tra-
balhadores temporários. 
Queda de aproximada-
mente 3% em 2005.

Fonte: pesquisas de campo realizadas pelo Sebrae (2004 a 2009).

3.4.2 Pesquisa qualitativa: entrevistas individuais em profundidade 

 com gerentes, gestores de projetos e consultores da área de 

 desenvolvimento do Sebrae

Nesta etapa, realizou-se pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas 

individuais em profundidade, aplicadas in loco, mediante roteiro estruturado 

(vide apêndice A) para coleta de dados com 12 gerentes, gestores de proje-

tos e consultores da área de desenvolvimento do Sebrae.

A etapa de campo foi realizada no período de fevereiro a maio de 2011, 

conforme cadastro detalhado nas referências, adotando-se a técnica de 

gravação das falas e, posteriormente, a transcrição e inserção dos trechos 

mais relevantes. Cada entrevistado foi convidado a manifestar sua opção 

de autorizar ou não a citação de seu nome e, neste último caso, utilizou-se 

a citação de “Entrevistado nº x” (mediante numeração progressiva) para 

resguardar aqueles que preferiram não ter seus nomes revelados.

Solicitamos a cada entrevistado que desse uma nota para a questão 

abordada abaixo, variando de 0 (significando discordância total com rela-

ção à frase) a 10 (significando concordância total em relação à frase).
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Apresentaremos a média obtida, juntamente com as transcrições de 

trechos da entrevista referentes à afirmação sobre a qual os entrevistados 

foram solicitados a informar seu grau de concordância.

• Papel do Sebrae na formação de lideranças (“O Sebrae tem um 

papel relevante na formação de lideranças que ocupam cargos e posições 

políticas, desde um presidente cooperativo, associação até político profis-

sional, secretário municipal, assessor de um prefeito, vereador, prefeito”) = 

média 8,5:

As lideranças que surgem são incentivadas sim pelo Sebrae, mas 
elas também recebem outros estímulos, não é só responsabili-
dade do Sebrae, embora o Sebrae tenha desenvolvido um papel 
importante junto aos atores, de estimular a sua inserção em proje-
tos, mas não é o único responsável por isso. (Aires, 2011)

O Sebrae tem um papel importante na formação e, também, as 
pessoas que ajudam na formação, os instrutores do Sebrae, aca-
bam absorvendo e se apoderando disso, como é o caso do atual 
prefeito de Londrina, ex-consultor do Sebrae; no Estado da Bahia, 
conheci alguns prefeitos municipais que foram funcionários do 
Sebrae; nós também temos colaboradores do Sebrae que hoje 
trabalham no Ministério de Turismo, além de lideranças formadas 
pelo Sebrae atuando nos ministérios. Aqui em Goiás nós temos o 
Décio Tavares, empregado do Sebrae que hoje está cedido para 
o Governo do Estado, como Diretor da Agepe; o próprio Gilvane 
Felipe, Presidente da Agepel, é ex-Diretor do Sebrae; tem o Nilton 
Póvoa, empregado do Sebrae e ex-Diretor da ABIH. Inclusive o 
atual Diretor-Presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barretto, já foi 
Ministro do Turismo. Enfim, tem muita gente nessa situação, in-
clusive eu mesmo já tive oportunidade de receber vários convites 
para atuar como liderança. Como meu foco é consultoria, eu não 
aceitei. (Gomes, 2011)

Eu acho que o trabalho de comitê gestor tem forte influência na 
transformação da forma de pensar dessas pessoas e isso po-
de ser um fator que impulsiona que elas tenham essa inserção 
na área política ou partidária ou da categoria dela. Resumindo, 
o Sebrae tem realmente um papel de formar líderes e, talvez, a 
maioria dos gestores não tenha consciência disso. (Entrevistado 
nº 1, 2011)

O líder é um articulador político, seja na empresa, seja no órgão 
público, e o Sebrae tem feito isso com louvor, oferecendo trei-
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namentos de formação de lideranças, como o “excelência em 
liderança” (ELI), e também o Curso Liderar e Líder Cidadão. O 
Curso Liderar é comportamental e o Líder Cidadão é instrumental, 
ensina os líderes a fazerem um projeto para articular parcerias, a 
conceder entrevistas. No Curso Liderar, o líder desenvolve seus 
comportamentos de líder e no Líder Cidadão ele utiliza ferramen-
tas para trabalhar sua liderança. O Sebrae oferece também a 
possibilidade de exercitar a liderança nos fóruns e comitês. (Luz, 
2011)

Há muitos casos de empresários que o Sebrae ajudou a formar e 
que acabaram se dedicando ou à representação empresarial (co-
mo lideranças empresariais, ocupando presidências de associa-
ções, federações e entidades representativas) ou ainda na linha 
político-partidária, ocupando cargos públicos, ou seja, um traba-
lho de base, formando lideranças que ganham projeção na políti-
ca, embora isso não esteja nos propósitos do Sebrae. Isso ocorre 
acidentalmente, mas não propositalmente, de forma planejada. E 
o Sebrae influencia também lideranças políticas já constituídas. 
Todas as pessoas que participam das iniciativas de formação de 
colegiados do Sebrae (os Arranjos Produtivos Locais, os núcleos 
setoriais, como ocorrem no Projeto Empreender, fóruns de desen-
volvimento locais etc.), a partir do momento em que se reúnem 
e começam a discutir e planejar mudanças, isso contribui para 
que essas pessoas se desenvolvam como lideranças. É muito 
comum pessoas que participam desse processo ganharem desta-
que dentro da sua área de atuação e acabarem ocupando cargos 
de representação, seja na esfera empresarial, seja na esfera da 
política. (Filho, 2011)

3.4.3 Pesquisa qualitativa: entrevistas individuais em profundidade 

com lideranças políticas, público-alvo e parceiros do Sebrae

Nesta etapa, realizou-se pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas 

individuais em profundidade, aplicadas in loco, mediante roteiro estruturado 

(apresentado no apêndice B, inserido como conteúdo pós-textual) para co-

leta de dados com 11 parceiros e lideranças locais participantes de projetos 

de desenvolvimento do Sebrae, todos eles ocupam algum cargo político 

e participaram de projetos de desenvolvimento local, territorial ou setorial 

executado pelo Sebrae em Goiás. As lideranças foram mapeadas a partir 

do levantamento de informações junto aos gerentes, gestores e consultores 
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do Sebrae, sendo abordadas aquelas cuja ocorrência de citações foram 

mais significativas ou recorrentes.

A etapa de campo aplicada no período de fevereiro a maio de 2011, 

conforme cadastro detalhado nas referências, foi realizada mediante a téc-

nica de gravação das falas e, posteriormente, a transcrição e inserção dos 

trechos mais relevantes, sendo cada entrevistado convidado a manifestar 

sua opção de autorizar ou não a citação de seu nome. Neste último caso, 

utilizou-se a citação de “Entrevistado nº x” (mediante numeração progres-

siva) para resguardar aqueles que preferiram não ter seus nomes revela-

dos.

Solicitou-se a cada entrevistado que desse uma nota, para cada uma 

das questões abordadas abaixo, variando de 0 (significando discordância 

total com relação à frase) a 10 (significando concordância total em relação 

à frase).

Apresentaremos a média obtida para cada questão (exceto para a pri-

meira, que aborda os principais órgãos de apoio ao segmento de atuação 

do entrevistado), juntamente com as transcrições de trechos da entrevista 

referentes à afirmação sobre a qual os entrevistados foram solicitados a 

informar seu grau de concordância.

• Principais órgãos de apoio ao segmento em que atua

Ministério da Cultura; Sebrae; Igreja Católica. (Freire, 2011)

Sebrae, Convention Bureaux, Goiás Turismo. (Sparapani, 2011)

Em primeiro lugar o Sebrae, depois o Senai e em terceiro lugar o Se-

nac. (Peixoto, 2011)

Agepel, Prefeitura de Goiânia e Imprensa. (Felipe, 2011)

A primeira é o Sebrae. A segunda é o Cavaleiro de Jorge, ligado à 

ASJOR e ponto de cultura lá de São Jorge, da Chapada dos Veadeiros 

também. E vou colocar por último aí a Prefeitura. (Passos, 2011)

Sebrae, Agepel [Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira] 
e Escolas Municipais. (Silva, 2011)

Sebrae, Senai e Senac. (Souza, 2011)
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Sebrae, Agepel e, por último, Secretaria de Cidadania. (Santos, 

2011)

Sebrae, Comtec [Comunidade Tecnológica de Goiás] e Sindicato de 

Informática. (Rangel, 2011)

• Governança política/liberdade para criticar as autoridades po-

líticas locais  (“Sei que posso criticar abertamente as autoridades e lide-

ranças políticas do local onde eu moro, sem receio de sofrer represálias ou 

punições por isso”): média 4,6.

Você pode até criticar, mas tem que saber criticar, porque às vezes 

uma crítica mal colocada gera perseguição. Pode criticar sim, mas tem que 

criticar com palavras certas; a gente tem que saber dosar para não magoar 

ninguém, pois quando você faz uma crítica e ela é mal-interpretada, aí a 

perseguição é violenta. (Freire, 2011)

Isso na realidade não é verdade, porque nem tudo que a gente pensa 

a gente pode falar, infelizmente. (Sparapani, 2011)

Se a gente criticar, a gente paga caro por isso, sabe? Se criticarmos 

abertamente, no outro dia perdemos o cargo político. (Passos, 2011)

Mesmo que a Constituição Brasileira garanta a liberdade de manifes-

tação, a liberdade de críticas, às vezes as pessoas sofrem retaliações pelas 

críticas que fazem. (Souza, 2011)

Como eu ocupo cargo comissionado hoje, não posso falar tudo que 

penso, porque tem o lado pessoal e o lado profissional. (Santos, 2011)

Hoje, tranquilamente, não faço porque não quero. Já houve muita luta 

e mortes para que pudéssesmos chegar onde chegamos, criticar, debater. 

(Montelo, 2011)

• Governança política (“Conheço ou participo de algum comitê gestor, 

fórum ou governança no qual o Sebrae atua e no qual eu posso expressar 

minhas opiniões, as necessidades e reivindicações do setor em que atuo e 

encaminhá-las com efetividade”): média 8,6.

Têm vários comitês gestores atuantes e que lutam pelas necessida-

des daquele núcleo empresarial, junto às lideranças do município ou do 
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Estado. Nas áreas de confecção, nas áreas de setor moveleiro, tecnologia 

da informação, de apicultura. (Lima, 2011)

Participei de um comitê gestor de Caldas Novas, e hoje participo de 

comitê gestor em alguns municípios dentro do Estado. (Sparapani, 2011)

Como prefeito, eu atuo no processo e nas parcerias que o Sebrae faz 

no meu município, com a prefeitura. (Peixoto, 2011)

Conheço o comitê gestor de artesanato, da Feira do Cerrado, o pesso-

al da Associação dos Artesãos, o pessoal do Turismo. (Felipe, 2011)

Atuamos como prefeito na consolidação da governança do APL de 

Confecções de Jaraguá. (Souza, 2011)

Através da comunidade tecnológica que surgiu dentro do Sebrae, não 

é? Nós temos total condição de apresentar nossos pleitos, nossos ideais, 

para que esses pleitos, essas propostas possam se transformar em realida-

de, em sintonia com o setor produtivo. (Rangel, 2011)

Já participei e conheço o Fórum da Reserva da Biosfera, bem atuante 

com o Sebrae. (Nascimento, 2011)

• Governança política / Liberdade política para votar no candi-

dato que escolher, sem constrangimento ou coação (“Nos períodos 

eleitorais, sinto-me livre para votar no candidato que escolho, sem sofrer 

constrangimento, coação ou perseguição em função de minhas escolhas”): 

média 8,8.

Eu não tenho nenhuma amarra em relação a isso. E, se for por conta 

do próprio sistema Sebrae, isso também é livre. Como profissionais, adultos 

que somos, temos que exercer o nosso poder de escolha, o livre-arbítrio. 

(Lima, 2011)

Me sinto à vontade para votar em quem eu quiser sem a interferên-

cia de ninguém. Na eleição passada, eu votei no candidato a prefeito que 

eu queria, mas a gente sabe que existe perseguição política, sim. (Freire, 

2011)

Sempre votei naquela pessoa que eu achei que merecesse e que po-

deria fazer alguma coisa para a região onde eu resido. (Sparapani, 2011)
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Eu concordo sim que a gente é livre. Nessa eleição agora de governo, 

a gente ficou livre para votar em quem a gente queria, no deputado que 

a gente queria. Não foi cobrado isso, nem mesmo tendo cargo político. 

(Passos, 2011)

Eu me sinto livre para votar, votei sem sofrer nenhuma perseguição ou 

coação para voltar em alguém. (Santos, 2011)

Sempre lutei por isso, já fui perseguida, mas nunca me submeti à per-

seguição, nunca me submeti a apoiar quem as pessoas quisessem que 

apoiasse, sempre tive esse livre-arbítrio e já paguei caro por isso. (Montelo, 

2011)

• Governança política / Acessibilidade a cargos políticos do local 

em que reside (“De forma geral, considero que os cargos políticos do local 

onde moro são acessíveis a qualquer pessoa que queira a eles concorrer, 

não estando restrito apenas a integrantes de famílias tradicionais ou pesso-

as com muito poder econômico. Para mim, para ser político no Brasil não é 

preciso ter muito dinheiro, e uma pessoa com poucas condições financeiras 

pode ter acesso à carreira política, para ocupar cargos como vereador, pre-

feito, deputado estadual/federal ou outros”):  média 4,9.

Me lembro dos coronéis que a história nos fala e, se a gente for olhar, 

a realidade não mudou muito. Em Córrego do Ouro, a política é mais vol-

tada para as famílias tradicionais mesmo. Então, se é determinado fulano 

que vai concorrer, você pode concorrer, qualquer um pode, mas até para 

você concorrer é complicado. Se eu falasse hoje, “eu quero me candida-

tar”, sei que teria sérios aborrecimentos dentro do partido ao qual me filiei, 

para aceitarem minha candidatura, porque eu iria atrapalhar “beltrano” que 

precisa ganhar aquele dinheirinho que ele recebe do cargo político. É grupo 

pequeno, fechado (em torno de oito a dez pessoas), que determina quem 

vai ser candidato de um lado e quem vai ser candidato do outro. Hoje não 

tem coronéis, mas a questão política não mudou muito: quem está dentro 

não quer sair e quem está fora não pode entrar, então continua muito nisso 

mesmo. (Freire, 2011)

Hoje, se você não tiver dinheiro, você não entra na área política, você 

não consegue desenvolver nada. Tudo depende de dinheiro e muito dinhei-

ro. (Sparapani, 2011)
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Infelizmente, o dinheiro interfere. Às vezes a pessoa tem o talento e 

consegue se eleger, mas às vezes ela não consegue chegar num cargo 

pretendido se não tiver boas condições econômicas. Eu falo para você o 

seguinte: no meu primeiro mandato de prefeito, se não fosse o comércio 

local que está comigo bancar as custas (desde um papel, um carro de som, 

um monte de coisas), se não fossem eles, eu não teria chegado lá. Minha 

família naquela época colocou 100.000,00 reais, com custo com papel, na-

quela época ainda se podia fazer show, quer dizer, é complicado. Já no 

segundo mandato foi mais fácil, não precisou gastar tanto. Os empresários 

voltaram a ajudar, mas numa dimensão muito menor, pois já era proibido 

um monte de coisas (camisetas, shows...), então foi muito mais barato, foi 

muito mais enxuta, foi uma campanha de corpo a corpo. Mas, infelizmente, 

o dinheiro é determinante. (Peixoto, 2011)

Não é tão frequente isso acontecer, mas também não vou dizer que 

é impossível acontecer. É possível, com muita dificuldade, muita luta, mas 

é muito mais fácil acontecer quando a pessoa tem condições financeiras e 

tal, mas também não chega ao cúmulo do negativismo, do pessimismo, afir-

mar que ninguém consegue. Eu mesmo não sou nenhum milionário, nunca 

fui classe D, sempre fui classe média, sou até hoje, sou professor e tal. E 

considero que alcancei uma projeção, digamos assim. Agora é difícil, eu 

reconheço que é muito difícil. É muito mais fácil quando você tem acesso a 

outros meios que podem te ajudar, recursos financeiros, família tradicional, 

essas coisas todas. (Felipe, 2011)

As pessoas que têm mais dinheiro têm mais chance de ganhar na 

política. O pobre tem menos chance. Dependendo do cargo, igual vereador 

ou secretariado, é mais fácil. Para prefeito, já é outra situação. Para ser se-

cretário municipal, vai muito mais da prática, do saber. O Allan Kardec, por 

exemplo, foi um secretário de Turismo que deslanchou bem, a coisa andou 

bem com ele, e ele só tem a oitava série. (Passos, 2011)

O processo democrático brasileiro tem uma consolidação muito res-

peitada no mundo inteiro. Nós ainda temos duas ascensões políticas aqui 

no Brasil, através da militância política (o melhor exemplo disso é o Lula), 

e também algumas pessoas que conseguem investir no cargo (vereador, 

prefeito, governador ou deputado etc.), através da questão financeira, e 

infelizmente o processo político nosso não tem uma formatação que dá 
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a todos direito de conseguir o objetivo, que é ser eleito. Nós temos que 

avançar muito ainda. É preciso uma reforma política para corrigir algumas 

distorções que acontecem no dia a dia da política brasileira. (Souza, 2011)

Não concordo, principalmente no interior, onde tem muito a questão 

de família, quem tem realmente mais poder, quem sempre se manteve no 

poder vai ter mais oportunidade de se  manter no poder do que uma pessoa 

que nunca esteve no poder. Outras pessoas podem até conquistar esse es-

paço, mas é muito difícil. E quem está no poder tem poder aquisitivo maior. 

No interior, se você não tem nome, você não é ninguém, se você não for de 

uma família tradicional da cidade, se não tiver bens materiais. Eu mesma 

consegui o convite para participar do governo, acredito, por reconhecimen-

to, qualificação profissional. Quando eu fui trabalhar com os dez secretários 

colegas meus, acho que dois estavam lá por capacidade técnica, os outros 

oito eram por indicação política. (Santos, 2011)

Eu nunca tive dinheiro e sempre militei na política e já fui inclusive 

candidata. Agora, uma coisa é você se candidatar, outra é ser eleita. Para 

isso, você deve ter um destaque dentro do partido ou mesmo nas associa-

ções, na liderança sindical, na sua categoria profissional. Para ser eleita, 

hoje em dia, é muito difícil se não tiver recursos. Então não há impedimento 

para concorrer, mas, ganhar, é difícil. A eleição do presidente Lula quebrou 

paradigmas. A comunidade agora tem convicção de que ela pode, se ela 

quiser, ela consegue. Antigamente as pessoas achavam que só conse-

guiam ser deputado, prefeito, vereador as pessoas de famílias tradicionais, 

quem tinha dinheiro. A eleição da Dilma também quebrou paradigmas, por 

ser a primeira mulher no cargo maior da nação. A do Obama, nos Estados 

Unidos, também quebrou paradigmas. Você ter um negro mandatário do 

país mais desenvolvido, isso estimula os demais negros e pobres. (Mon-

telo, 2011)

Quando você entrou no quesito financeiro, quando falamos de possi-

bilidades, eu acredito que poderia ser melhor, acho que é independente de 

apadrinhamento, de família tradicional, da posição da pessoa em um parti-

do. Qualquer profissional, qualquer pessoa que tenha bons projetos, boas 

ideias, que tenha uma liderança nata, que demonstre isso claramente, ela é 
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um objeto de desejo, cobiça de outros líderes para que possa desenvolver 

e realizar seus novos projetos. (Rangel, 2011)

A gente sabe que não é assim, infelizmente, tanto na esfera municipal, 

estadual e mesmo em  nível de Brasil. Eu sofri isso na pele, vi que não 

basta só a pessoa querer trabalhar em prol do desenvolvimento de uma 

comunidade; o aspecto financeiro, a compra de voto ainda é muito forte. 

Hoje, infelizmente, ainda vivemos em um país onde quem detém o poder é 

quem tem dinheiro, o que é triste, mas é verdade. (Nascimento, 2011)

• Governança política / Confiança nos políticos (“Confio nos políti-

cos de minha cidade, quanto à honestidade, cumprimento de promessas de 

campanha, transparência e competência administrativa”): média 4,8.

Tem muitas promessas não cumpridas. O atual prefeito, por exemplo, 

da apostila que ele lançou na campanha, que tinha uns 42 itens, se ele 

conseguiu realizar quatro é muito, e já estamos em mais da metade do 

mandato. Aí, só quatro itens realizados é muito pouco. (Freire, 2011)

Hoje, na realidade, a gente não tem como confiar e não temos tam-

bém como dizer que o que está sendo feito está sendo bem feito. Poderia 

ser muito melhor, com os recursos que a cidade tem hoje para trabalhar. 

(Sparapani, 2011)

Você tem adversários políticos, grupos que têm interesse em ocupar 

cargos e tentam denegrir imagens, mas eu vejo que nós temos avançado 

muito na questão de poder apurar denúncias e punir responsáveis, mesmo 

a ficha limpa não sendo válida para este mandato. As pessoas estão se 

preocupando mais, a Lei de Responsabilidade Fiscal chegou para ficar. 

(Souza, 2011)

Eu acredito que a maioria das promessas será efetivada, então eu vis-

to a camisa de onde eu estou e a nossa parte sei que a gente está fazendo 

e eu acredito que têm muitas pessoas que pensam como eu neste lugar. 

(Santos, 2011)

Conheço políticos íntegros que têm compromisso com o povo e são 

honestos, mas há também políticos corruptos e desonestos. Temos várias 

categorias de políticos no País, alguns transparentes, mas, infelizmente, 

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



313

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

Goiás tem muito a mudar na questão política, ainda não quebrou o paradig-
ma da política dos coronéis. (Montelo, 2011)

Tem pessoas que não estão preparadas para o poder. Acredito que 
ainda tem político honesto, mas é um percentual baixo, precisa melhorar 
muito. (Nascimento, 2011)

• Governança política / Confiança nas pessoas que atuam no 
mesmo segmento econômico (“Em geral, confio nas pessoas que atuam 
no mesmo grupo/segmento empresarial que eu e sei que posso contar com 
elas quando necessitar”): média 8,1.

A gente já conhece as pessoas, sabe onde procurar, temos resposta 
positiva. A gente tem que ser apenas flexível, para sempre ter as portas 
abertas. (Freire, 2011)

Em todo segmento você tem uma disputa muito grande, tem seus par-
ceiros, pessoas que acreditam e colaboram com você e têm aquelas que 
gostariam que você não tivesse sucesso, para poder assumir o seu lugar. 
(Sparapani, 2011)

Confio, mas, em alguns casos, temos decepções. (Peixoto, 2011)

Só estou aqui por que tenho muito apoio do segmento cultural. Nin-
guém é consenso, mas tenho pessoas com quem realmente posso contar. 
(Felipe, 2011)

O mercado é muito competitivo, as empresas são agressivas para ob-
terem espaço e isso acaba afetando a classe empresarial, que, por mais 
unida que seja, adota medidas individualistas para conseguir atingir metas 
específicas. (Souza, 2011)

Na minha área de atuação, a gente tem muitos companheiros, tem 
ação de rede e se a gente precisar acionar um pedido de socorro, a gente 
tem muitos parceiros para isso. (Montelo, 2011)

O que eu tenho percebido é que justamente por serem entidades no-
vas, pessoas do nosso círculo de amizades, do nosso meio, e por ser um 
grupo que tem esse propósito voltado para o coletivo e não apenas para o 

individual, esse grupo tem demonstrado uma força, apesar de ser um grupo 

jovem, inexperiente no setor. As pessoas, de uma maneira ou de outra, 

buscam atender os pleitos de todos os seus associados. (Rangel, 2011)
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3.4.4 Díade: autopercepção (como o Sebrae se percebe) 
 versus heteropercepção (como o Sebrae é percebido pelo 

 seu público-alvo e parceiros)

O quadro a seguir apresenta as questões aplicadas em campo na 
pesquisa qualitativa aplicada por meio de técnica de entrevista individual 
em profundidade junto aos colaboradores (gerentes, gestores de projetos e 
consultores da área de desenvolvimento), público-alvo e parceiros do Se-
brae, apresentando as médias ao final, com as conclusões referentes a 
cada indicador abordado.

As falas dos entrevistados foram transcritas literalmente, sem juízo de 
valor por nossa parte.

Quadro 13 - Díade autopercepção versus heteropercepção

Conceito/ 
Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo 

atendido pelo Sebrae)
Importância 
do Sebrae 
para a socie-
dade
(“Como você 
vê o papel / 
importância 
do Sebrae 
para a socie-
dade?”)

“O Sebrae tem uma importância muito grande na 
preparação de pessoas, grupos e da comunidade 
para o seu desenvolvimento. Então, na medida 
em que ele desenvolve e executa novas meto-
dologias voltadas a empreendedores, ele está, 
de certa forma, contribuindo com a economia do 
Brasil e com o crescimento das pessoas.” (Oli-
veira, 2011)
“A importância do Sebrae para a sociedade é de 
disseminar informações e conhecimentos para o 
empresário de MPE, ensinar e estimular o empre-
endedorismo, tomar os rumos para que aquele 
sonho se torne realidade.” (Moura, 2011)
“Acho que o marketing é maior do que os resul-
tados que ele traz. É uma entidade privada, mas 
a Direção é ocupada por políticos, as ações são 
muitas vezes viesadas pelos interesses particu-
lares dos diretores, na tentativa de trazer ganhos 
pessoais e isso acaba contaminando os gerentes 
e assessores, que, em muitos casos, se dedicam 
a se manter na sua ocupação ou ganhar bene-
fícios pessoais (cursos, viagens de interesse 
próprio, diárias ou até negócios privados, como 
feiras e obras). Isso talvez explique porque o in-
vestimento em marketing é tão grande e o foco 
não são os resultados, mas aparecer. Quem 
segue essa cartilha tem maiores ganhos pesso-
ais. Quem trabalha para o resultado e não pelo 
marketing geralmente é punido pela crítica dos 
outros líderes. A missão do Sebrae é nobre (gerar 
renda e trabalho por meio de pequenos empreen-
dimentos), mas a estrutura leva a um ganho para 
a sociedade muito pequeno em relação à quan-
tidade de recursos de que dispõe.” (Entrevistado 
nº 2, 2011).

“O Sebrae tem um papel funda-
mental de apoio às micro e pe-
quenas empresas, e a todo seg-
mento turístico. Esse trabalho 
que o Sebrae faz hoje o torna a 
principal entidade apoiadora do 
turismo no Estado de Goiás. Eu 
dou nota 10 para o Sebrae, como 
parceiro. Não tem nem compa-
ração com as outras entidades 
do Sistema S, porque o Sebrae 
é presente, auxilia as pessoas, 
ensina a entrar no mercado de 
trabalho.” (Sparapani, 2011)
“Das entidades dos ‘S’, o Sebrae 
é a mais próxima de nós, a mais 
próxima dos governos, é nota 
dez porque é a porta mais aberta 
que a Prefeitura de São Simão 
encontra, quando precisa de um 
parceiro.” (Peixoto, 2011)
“O caminho que o Sebrae está 
adotando é de consolidação e 
está se aproximando da comuni-
dade, das micro e pequenas em-
presas, buscando o cidadão para 
formar a sua empresa e levando 
capacitação às pessoas que es-
tão desenvolvendo o mercado de 
trabalho. O Sebrae hoje é uma 
das instituições mais respeitadas 
no País.” (Souza, 2011)

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador

Autopercepção 
(colaboradores do Sebrae)

Heteropercepção (público-alvo 
atendido pelo Sebrae)

Importância do Sebrae 
para a sociedade
(“Como você vê o 
papel / importância 
do Sebrae para a 
sociedade?”)

(continuação)

“O Sebrae ajuda na estruturação e 
criação de governanças locais auto-
geridas.” (Gomes, 2011)

“O Sebrae ajuda, apoia, fomenta, 
desenvolve, abre portas, mostra ca-
minhos para as MPE. Como agência 
de desenvolvimento, desempenha 
um papel de articulador e negocia-
dor, principalmente nos campos da 
capacitação e consultoria, sendo uma 
referência para as MPE, que são as 
grandes suportadoras da economia 
no Brasil, por responderem por mais 
de 60% da mão de obra empregada, 
por gerarem mais de 40% da riqueza 
nacional e por responderem por mais 
de 95% dos negócios formalizados no 
País. Grupos de artesãos, confeccio-
nistas, TI, empresas de eventos de 
Goiás ocupam hoje uma posição de 
destaque em relação ao trabalho que 
o Sebrae implementou na década de 
90. Podemos afirmar hoje que 90% 
das atividades econômicas de Goiás 
receberam, direta ou indiretamente, o 
apoio do Sebrae.” (Lima, 2011)

“Foi uma grata surpresa ver o que 
o Sebrae pode fazer com pequenos 
negócios, pequenas iniciativas, os 
empreendedores. Eu passei a ver 
essa coisa do empreendedorismo 
como uma coisa positiva, tanto do 
empreendedorismo econômico 
como empreendedorismo social, é 
uma habilidade, uma qualidade que 
mobiliza as pessoas, faz as pesso-
as mudarem a sua realidade. Hoje, 
onde eu estou, recomendo às pes-
soas que busquem o Sebrae, real-
mente é uma instituição parceira 
dos brasileiros, uma instituição pri-
vada, mas de interesse público que 
funciona com recursos públicos, 
que tem que dar essa contribuição 
mesmo à população, aos municí-
pios, aos pequenos empreende-
dores. Esta é a missão do Sebrae 
mesmo.” (Montelo, 2011)

Conclusão: as percepções (auto e hetero) são coincidentes, embora se perceba uma crítica interna, 
dentro do próprio Sebrae, sobre como a entidade pode atuar de forma mais efetiva, o que não está 
presente na fala dos líderes, parceiros e público-alvo entrevistados.

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo 

atendido pelo Sebrae)
Transformação e 
tempo de matura-
ção de resultados 
de um processo 
de intervenção de 
desenvolvimento

“Quanto aos resultados, eu acho que está aí 
um grande desafio para o Sebrae, de medir 
esses resultados, de acompanhá-los. Eu acho 
que hoje a gente ainda tem uma lacuna grande 
entre as mensurações que a gente faz interna-
mente pelo nosso sistema, pelas metas que a 
gente persegue, pelas quantidades que a gen-
te precisa atingir. O Sebrae tem o desafio de 
encontrar um meio de medir a transformação 
que provoca, pois essa transformação é muito 
maior do que os números que a gente tem. No 
ano de 2003, o Sebrae iniciou, no município de 
Bonfinópolis, um processo de desenvolvimento 
local, com uma metodologia que previa a mo-
bilização da sociedade civil organizada para 
discutir as potencialidades locais; as pessoas 
foram mobilizadas, um diagnóstico de poten-
cialidades foi elaborado e dele foi extraído 
um plano de desenvolvimento, com ações de 
capacitação, infraestrutura, cultura e serviços 
sociais. O projeto acabou por aí em 2005 e eu 
me lembro que não existia nenhuma entidade, 
nenhuma organização governamental no mu-
nicípio, nem associação comercial não tinha 
em Bonfinópolis. Hoje você retorna lá no mu-
nicípio e a situação mudou bastante. Já tem al-
gumas organizações não governamentais for-
malizadas, inclusive a Associação Cultura 36, 
que trabalhava no desenvolvimento da cultura, 
então existia o embrião dessa organização 
não governamental e, a partir dos trabalhos do 
Sebrae, elas se transformaram em uma ONG, 
captaram recursos e parceria junto ao Estado 
(Agência Goiana de Cultura e Ministério da 
Cultura) e hoje elas são beneficiadas como 
Ponto de Cultura, têm CNPJ. Isso se deve ao 
apoio do Sebrae por meio de todas aquelas 
atividades que foram desenvolvidas (capacita-
ções, missões técnicas, como a Expo Brasil, 
exposição de projetos de desenvolvimento lo-
cal, de onde eles voltaram maravilhados com 
aquilo que puderam aprender) e eles sempre 
falam que o Sebrae abriu as portas, lhes ensi-
nou, trouxe oportunidades para que caminhas-
sem sozinhos, ajudou na transformação que 
ocorreu lá. O tempo que isso leva depende 
do nível de protagonismo que as pessoas têm 
naquele dado momento em que o Sebrae che-
ga para atuar, depende de muitos aspectos.” 
(Moura, 2011)

“Todas as pessoas que pas-
saram pela Associação hoje 
se tornaram pessoas de bem, 
aprenderam a dar valor em 
poucas coisas, aprenderam a 
ver onde o seu limite vai e onde 
começa o do outro, aprenderam 
a trabalhar em conjunto. Hoje a 
Associação tem uma credibili-
dade boa e o pessoal já a pro-
cura para fazer uma parte so-
cial, que até seria da prefeitura, 
mas que no momento não está 
sendo feita, então a Associação 
faz esse papel de trazer cursos 
de capacitação para esse pes-
soal. Um exemplo mesmo é o 
próprio mobilizador do Senar, 
ele procura a Associação em 
vez de procurar a prefeitura 
para montar grupos para po-
der trabalhar. São processos 
que demoram de quatro a nove 
anos para aparecer resultados, 
depende muito das circunstân-
cias.” (Freire, 2011)

“Você tem que entender que as 
coisas da iniciativa privada têm 
uma velocidade muito maior do 
que as das entidades públicas, 
dos entes federados. A prefeitu-
ra segue uma série de normas, 
que mandam as leis e regras 
do poder público, que ela tem 
que seguir. O sucesso de nos-
so Festival Gastronômico veio 
até às vezes de forma anteci-
pada, a gente esperava que ele 
levaria um pouco mais de tem-
po. A partir do 3º Festival (nós 
concluímos agora a 6ª edição 
deste evento), ele passou a an-
dar com suas próprias pernas. 
Então foram três anos para se 
obter um bom resultado.” (Pei-
xoto, 2011)

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo

atendido pelo Sebrae)
Resultados: trans-
formação e tempo 
de maturação 
de resultados de 
um processo de 
intervenção de 
desenvolvimento

(continuação)

“[...] Estamos mexendo com educação, 
com mudança de comportamento e atitude 
e esse é um processo naturalmente lento, 
não se deve supor que uma intervenção 
tenha resultados imediatos, isso não é 
uma atitude correta de quem pretende ser 
indutor de conhecimento. O desenvolvi-
mento funciona de forma lenta, gradual, é 
preciso que haja persistência e constância 
nas ações [...] nós temos exemplos de mu-
nicípios que tomaram uma outra dimensão 
após a intervenção do Sebrae, locais que 
deixaram de ser produtores por exemplo 
de abacaxi e passaram a ser produtores de 
produtos de maior valor agregado. Eu estou 
citando como exemplo de confecção o caso 
de Jaraguá, e eu não poderia atribuir a 
mudança de atividade econômica somente 
à intervenção do Sebrae, mas o Sebrae foi 
uma das peças que fizeram com que as 
atividades que surgiam naquele momen-
to tomassem um dinamismo diferente. A 
experiência nos mostra que, para que você 
entre do momento zero até o momento que 
você auxilia um resultado positivo, uma 
intervenção como uma agência condutora 
do desenvolvimento, partindo da inércia, 
ela não dura menos que cinco anos, e isso 
também depende muito da intensidade com 
que as ações são propostas e realizadas e 
não só do agente indutor desse movimento. 
Cada comunidade tem suas características, 
cada uma tem o seu tempo, tem o seu ritmo 
de fazer as coisas e o agente indutor, se ele 
quiser colher frutos, se quiser que a coisa 
seja participativa, não pode sair fazendo de 
forma unilateral, é preciso envolver os agen-
tes locais ou setoriais, tem que levar em 
consideração os tempos de cada comunida-
de, o ritmo das potencialidades... é preciso 
observar e respeitar isso para ter o máximo 
de participação possível no processo... tem 
de observar a prefeitura local, qual é a dinâ-
mica daquela prefeitura, o dinamismo das 
secretarias, o diálogo entre a prefeitura e o 
Poder Legislativo, qual é o ritmo daquelas 
instituições. Se essas instituições forem 
lentas, pouco densas, os resultados vão vir 
em menor escala e em menor velocidade. 
Não depende somente da entidade indutora 
no desenvolvimento.” (Oliveira, 2011)

“No ramo de turismo, a gente 
calcula para um retorno susten-
tável pelo menos cinco anos.” 
(Sparapani, 2011)

“Eu acredito que dá para você 
obter resultados significativos, 
em seis a dez meses. No Es-
tado, você sempre depende da 
autorização de alguém, você 
acaba morrendo um pouco na 
burocracia.” (Felipe, 2011)

“Quando a gente decidiu fundar 
a Cultura 36, a gente se pergun-
tou isso: quanto tempo demora 
para a gente começar a ver os 
frutos? Na área do movimento 
social, terceiro setor, a informa-
ção que a gente tem é que é de 
dez anos para o grupo se conso-
lidar, passar por um processo de 
maturação.” (Silva, 2011).

“Um bom projeto demanda uns 
cinco anos de prazo para conse-
guir um resultado e, a partir des-
sa consolidação, é necessário 
continuar fazendo investimen-
tos.” (Souza, 2011)

“Acho que, no mínimo, demora 
uns cinco anos, para que algu-
ma ação dê resultados efetivos. 
Uma atividade para dar retorno 
não é uma coisa imediata. Na 
verdade, é a médio e longo pra-
zo que esse retorno acontece.” 
(Montelo, 2011).

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo 

atendido pelo Sebrae)
Transformação 
e tempo de 
maturação de 
resultados de 
um processo de 
intervenção de 
desenvolvimento

(continuação)

“O que a gente percebe é que hoje existe 
um legado deixado por projetos anteriores. 
Trabalhamos hoje com resultados de outros 
projetos, de três a cinco anos atrás. Os 
resultados de um projeto de desenvolvimento 
aparecem, na maioria das vezes, em três 
anos, embora nós tenhamos algumas ações 
(como uma visita técnica, por exemplo), 
em que, imediatamente, coisa de quatro a 
cinco meses, nós já temos resultados do 
trabalho, com mudanças na governança ou 
no atendimento ao cliente. De forma geral, 
depende da liderança: se você tem uma 
liderança mais ágil, as reuniões são mensais, 
o pessoal vai, aglutina, tem resultados 
mais rápidos. Caso contrário, demora 
mais. Tivemos oportunidades de fazer o 
mapeamento de alguns atrativos, como parte 
da elaboração do plano municipal de turismo 
de Colinas do Sul, onde tem estradas que 
foram fruto de articulação do Proder, com 
o pessoal de mineração. Na cidade de 
Ceres, onde eu mesmo atuei no Proder, hoje 
temos vários empreendimentos que eram 
mercearias e hoje são supermercados e o 
próprio secretário de Desenvolvimento de 
lá, o Justiniano, diz claramente que isso é 
graças ao trabalho do Sebrae.” (Gomes, 
2011)

“O exemplo mais contudente é o do 
segmento de confecção. Há 20 anos não 
havia uma expressividade junto à economia 
goiana. Hoje, graças, principalmente, ao 
trabalho do Sebrae Goiás,  este segmento 
está consolidado.” (Entrevistado nº 2, 2011)

“Depende: tem ação que é muito 
direcionada que você vê o resul-
tado logo, como um curso já de-
mandado, aí é imediato, porque 
se o curso terminou, você fez um 
mês, dois meses de curso, no final 
de semana seguinte você já tinha 
o público-alvo lá (os turistas), que 
estavam querendo visitar a comu-
nidade e os profissionais que o Se-
brae capacitou já estavam aptos a 
trabalhar. Então é uma ação com 
resultados imediatos. Agora, tem 
outras ações que demoram mais, 
que você vai ver o resultado de-
pois de um ano.” (Santos, 2011)

“Isso é um processo, onde a gente 
está colhendo os resultados ain-
da. Eu penso assim, que se não 
tivesse vindo o Sebrae para nos 
qualificar, para ajudar a gente a se 
inserir nesse contexto de turismo e 
de cultura, a valorização da própria 
pessoa, os recursos humanos, eu 
acho que nós não faríamos parte 
desse processo, nós teríamos sido 
excluído., Então tudo isso eu vejo 
como uma parte de inclusão, por-
que antes do Sebrae chegar, não 
tinha ninguém que cuidasse da 
gente, as pessoas estavam indo 
embora. Quando eles chegaram 
com todas essas parcerias, nós 
começamos a acreditar e saber 
que nós também tínhamos capaci-
dade de continuar ali e ser também 
dono de um negócio. Então, quan-
to ao tempo, eu acho que não dá 
para mensurar, porque a cada dia 
que passa a gente está melhoran-
do, é aquela questão do agricultor, 
você semeia, cuida, aduba a terra, 
cuida dela para colher frutos lá na 
frente.” (Nascimento, 2011)

Conclusão: as percepções (auto e hetero) são coincidentes, o que se reflete no comentário da maioria dos 
entrevistados de que um processo de intervenção para o desenvolvimento local-setorial demora, em média, 
cinco anos para surtir efeitos, embora haja processos com resultados menores.

Fonte: elaboração do autor.
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Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador

Autopercepção 
(colaboradores do Sebrae)

Heteropercepção (público-alvo 
atendido pelo Sebrae)

Capital político
Interferências e 
influências provocadas 
pelo Sebrae no 
ambiente político

(“Em sua atuação, 
o Sebrae provoca 
interferências e 
influências no 
ambiente político”)

“Como um agente indutor de um processo 
participativo, não há como você não mexer 
com a estrutura, com os sentimentos, com 
as impressões de uma localidade. Você 
chama o prefeito, o vereador para o fórum 
de desenvolvimento local-territorial, você 
chama os secretários e eles passam a fa-
zer parte de um núcleo setorial. Essas pes-
soas acabam levando para dentro da sua 
instituição as impressões colhidas nessas 
reuniões, nas capacitações feitas, e isso 
acaba gerando solicitações por criação ou 
extinção de lei. Eles vão para as reuniões 
ouvir os empresários e os consultores do 
Sebrae, do Senai, dos parceiros e eles aca-
bam percebendo uma série de fatores que 
se eles estivessem sentados em sua mesa 
no gabinete jamais teriam condição de ou-
vir, e acabam sendo demandados de forma 
mais participativa.” (Oliveira, 2011)

“A influência do Sebrae é maior em locali-
dades menos complexas. Em uma cidade 
como Alto Paraíso, onde a diversidade po-
lítica é muito pequena, a chegada de uma 
instituição como o Sebrae, atuando no seg-
mento carro-chefe da economia local (tu-
rismo), influencia muito. Em cidades onde 
há complexidade da economia, a influência 
é menor, tipo Anápolis ou Goiânia. Um re-
presentante do Sebrae em Alto Paraíso é 
um interlocutor presente da administração 
pública, mas não é assim numa sociedade 
mais complexa, com uma economia com 
mais diversidade, como Goiânia.” (Aires, 
2011)

“O Sebrae influencia a dinâmica política de 
uma localidade quando ele está presente, 
com seus projetos. Essa influência não é 
deliberada, acaba provocando interferên-
cias e transformações, sim.” (Moura, 2011)

“O Sebrae provoca influências sim, pois 
tem um papel de moderador e provoca-
dor das ações realizadas nos Comitês dos 
Projetos, estimula a criação de lideranças, 
e essas lideranças acabam se desdobran-
do em algumas ações políticas ou cargos 
de liderança e cargos políticos.” (Gomes, 
2011)

“O Sebrae tem muita credibili-
dade e acho que do Sistema S 
é o mais forte que eu conheço 
e confiável. Quando o Sebrae 
chega numa cidade, com um 
curso ou reunião, as pessoas 
participam porque confiam na 
entidade, é uma coisa muito 
séria, porque as pessoas que 
trabalham lá dentro são pes-
soas seriíssimas.” (Passos, 
2011)

“Os parceiros do Sebrae são 
estimulados a buscar parce-
rias e isso interfere no am-
biente político.” (Silva, 2011)

“O Sebrae tem uma atividade 
muito forte no processo políti-
co. Para que ele possa atuar, 
precisa de decisão política, 
colocar em prática os projetos 
elaborados. Eu vejo que há 
uma interligação das ativida-
des de formação no Sebrae, 
de consultoria, de parcerias 
com as prefeituras. Antes o 
Sebrae desenvolvia atividades 
apenas para o setor empresa-
rial. Hoje não, hoje o Sebrae 
é um parceiro do município, 
faz parcerias importantes 
para o desenvolvimento das 
atividades dentro do municí-
pio. No próprio poder público, 
o Sebrae tem uma condição 
de ajudar muito na formação 
e elaboração de um plano di-
retor, plano estratégico com 
administração, formação dos 
secretariados, através de cur-
sos, conhecimento, então eu 
vejo uma interferência muito 
salutar.” (Souza, 2011)

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador

Autopercepção 
(colaboradores do Sebrae)

Notas* / 
Média

Heteropercepção (público-
alvo atendido pelo Sebrae)

Notas* 
/Média

Capital 
político
Interferências 
e influências 
provocadas 
pelo Sebrae 
no ambiente 
político

(“Em sua 
atuação, 
o Sebrae 
provoca 
interferências 
e influências 
no ambiente 
político”)

(continuação)

“A Lei Geral é um exemplo: nós mo-
bilizamos os empresários para irem 
ao Congresso Nacional, em Brasília. 
Eu particularmente fiquei responsá-
vel por uma mobilização em que nós 
levamos 44 municípios para Brasília. 
A Lei Geral é o maior exemplo de in-
terferência, ou seja, a partir da mo-
bilização do Sebrae, a Lei Geral foi 
aprovada.” (Luz, 2011)
“O Sebrae influencia muito o ambien-
te político. Lógico, que muda de es-
cala. Nos pequenos municípios, a in-
fluência do Sebrae é enorme, por ser 
uma organização de porte nacional, 
com muitos recursos, com credibili-
dade muito alta. Quando ele chega 
em um pequeno município, ele tem 
um poder simbólico muito grande e é 
lógico que esse poder vai sendo rela-
tivizado na medida em que atua em 
ambientes mais complexos. O peso 
do Sebrae em uma grande metrópo-
le como São Paulo não é o mesmo 
peso em um pequeno município. Da 
mesma forma, o Sebrae não tem 
tanto peso no governo federal como 
ele tem no Estado e nos Municípios, 
mas em todos os ambientes o Se-
brae tem um peso, proporcional ao 
ambiente onde ele está, mas sempre 
há uma influência, mesmo no gover-
no federal. Prova disso é o processo 
de aprovação da Lei Geral, que foi, 
em grande medida, protagoniza-
do pelo Sebrae, que influenciou no 
Congresso, em todos os partidos, e 
conseguiu formar uma maioria par-
lamentar, coisa que muitas vezes o 
próprio governo pena para conseguir, 
com todos os recursos que ele tem. 
Isso mostra uma capacidade de influ-
ência e construção de um consenso 
político, representa a capacidade de 
influência e convencimento do Se-
brae.” (Filho, 2011)

9
7
9
9

9,5
10,0
10,0
10,0

7,0
_____

Média 9

“Eu acho que o Sebrae 
provoca interferências, 
com resultados muito po-
sitivos, como é o caso das 
parcerias firmadas para 
desenvolver o segmento 
afrodescendente.” (San-
tos, 2011).
“O Sebrae é articulado por 
lideranças empresariais e 
políticas e isso facilita so-
bremaneira o trânsito de 
todas as propostas oriun-
das do setor produtivo. 
Como ele tem esse trânsi-
to livre e tranquilo junto à 
área política, faz com que 
todos esses pleitos, esses 
interesses para o desen-
volvimento de uma região 
sejam atendidos pelos 
políticos. Isso é muito im-
portante para nós.”  (Ran-
gel, 2011).

9
10

9
8

_____
Média 

9

Conclusão: as percepções (auto e hetero) são coincidentes, o que reflete na média 9, obtida em ambas. 
A única ressalva que fazemos é que apenas os colaboradores do Sebrae fizeram distinções quanto às 
diferenças entre as interferências e influências que o Sebrae provoca em municípios menores e menos 
complexos, onde a presença do Sebrae provoca mais impacto do que em grandes localidades.

Fonte: elaboração do autor.
* As notas citadas nesta coluna foram atribuídas pelos entrevistados à questão abordada, variando 
de 0 a 10.
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Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo 
atendido pelo Sebrae)

Formação de liderança, a 
partir dos projetos desen-
volvidos pelo Sebrae

(“Conheço alguma pessoa 
que, em função da partici-
pação em algum projeto, 
ação ou trabalho em par-
ceria com o Sebrae, tenha 
se tornado popular, conhe-
cida e acabou conseguindo 
ocupar algum cargo político 
(prefeito, vereador, secre-
tário, assessor etc.) ou 
algum cargo de liderança 
empresarial (presidente ou 
coordenador de alguma as-
sociação, cooperativa, con-
selho, sindicato etc.)

“Nós temos municípios em que esse fe-
nômeno aconteceu, parte do fórum de 
desenvolvimento local teve ascensão à 
prefeitura, elegeu um prefeito e boa par-
te dos seus componentes se tornaram 
secretários municipais. Estive recente-
mente em Teresópolis e verificamos que 
o prefeito de lá (Niltinho) é um ex-com-
ponente do fórum de desenvolvimento. 
Esse é um fenômeno que ocorre natu-
ralmente: as pessoas passam a se reu-
nir e a se expor, são capacitadas para 
participarem do fórum no núcleo em-
presarial, e isso as leva a ter um maior 
dinamismo, a crescer. Em Jaraguá nós 
temos o prefeito Lineu, que, de certa for-
ma, teve uma trajetória política partidária 
que o levou à prefeitura. O sucesso dele 
pode ser atribuído, também, a uma série 
de ações que o Sebrae executou ali, o 
fórum de desenvolvimento, o trabalho 
voltado para o APL de confecções. Pos-
so citar outros nomes: o Zé Nilo (secre-
tário municipal de Colina do Sul), o Uiter 
(lá em Alto Paraíso), a Zéria, também 
naquela região... São pessoas que vie-
ram dos fóruns e foram inseridas nesse 
processo pelo Sebrae, como agente in-
dutor, e elas se tornaram pessoas que 
se evidenciaram em suas comunidades. 
São pessoas que têm luz própria, mas 
que estavam lá quietinhas no seu canto 
e quando o Sebrae e outros agentes as 
mobilizaram para reflexão, para pensar 
o desenvolvimento, elas tomaram essa 
dimensão. O Sebrae foi indutor desse 
processo.” (Oliveira, 2011)

“Acho que isso não se deve só ao Se-
brae. É óbvio que contribui o fato de ter 
lideranças que surgem da participação 
de projetos em que o Sebrae esteja 
envolvido e sempre há preocupação 
mesmo com a metodologia Geor, de tra-
balhar com diferentes atores e trazer a 
participação de vários segmentos com 
entidades representativas. É normal 
que, com a inserção dessas pessoas no 
projeto, apareçam lideranças. E isso eu 
acho que é um fator extremamente re-
levante na atuação do Sebrae, de con-
tribuir para capacitar essas lideranças, 
torná-las atores políticos mais inseridos 
nas suas comunidades e segmentos 
profissionais.” (Aires, 2011)

“Na minha opinião ajuda sim, 
mas não é 100%. A pessoa tem 
de ter uma aprovação geral 
daquele grupo ou comunidade, 
depende muito do seu caráter, 
mas ajuda a melhorar a pessoa, 
ajuda a articular não só dentro 
do grupo, mas fora também.” 
(Freire, 2011)

“Dentro do segmento do turismo 
de Caldas Novas, nós temos 
muitas pessoas que, através de 
participações de cursos, treina-
mento e ações ministradas pelo 
Sebrae, conseguiram galgar 
cargos de chefia e outros, mas 
também em entidades dentro 
do município, como presidência 
de sindicato, associações. En-
tão, eu conheço várias pesso-
as que melhoraram em função 
dos treinamentos.” (Sparapani, 
2011)

“Eu sou um exemplo disso! 
Participei de vários cursos do 
Sebrae, fóruns e hoje sou pre-
feito. Conheço pessoas que já 
tiveram em trabalhos com o Se-
brae que são vereadores, ge-
rente de empresas. Um exem-
plo é o vereador da cidade de 
Paranaiguara (o Rocher). Tem 
também o diretor administrativo 
da feira do meu município. Tem 
o Sr. Lindomar, presidente de 
uma associação de município. 
Quando a gente fez o curso do 
Sebrae, ele tinha um pequeno 
comércio de reforma de calça-
dos e hoje a maior gráfica do 
município é dele e foi o Sebrae 
que o ajudou. Então, com cer-
teza, o Sebrae forma líderes.” 
(Peixoto, 2011)

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo 
atendido pelo Sebrae)

Formação de liderança, a partir 
dos projetos desenvolvidos pelo 
Sebrae

(“Conheço alguma pessoa que, 
em função da participação em 
algum projeto, ação ou trabalho 
em parceria com o Sebrae, tenha 
se tornado popular, conhecida e 
acabou conseguindo ocupar al-
gum cargo político (prefeito, ve-
reador, secretário, assessor etc.) 
ou algum cargo de liderança 
empresarial (presidente ou coor-
denador de alguma associação, 
cooperativa, conselho, sindicato 
etc.)

(continuação)

“Conheço muitas pessoas que, a 
partir da intervenção do Sebrae, se 
tornaram atores e protagonistas em 
suas localidades, passaram a contri-
buir e ocupar posições de lideranças 
sociais ou políticas.A gente sabe que 
muito do desenvolvimento e da evo-
lução dessas pessoas foi em função 
de participarem em algum momento 
de alguma ação que o Sebrae le-
vou. É evidente o caso do Lázaro, 
que hoje é o presidente da Asso-
ciação Cultura 36 em Bonfinópolis. 
Ele participou ativamente de todo o 
processo de intervenção e capacita-
ção que o Sebrae desenvolveu lá. O 
atual prefeito de São Simão, inclusi-
ve reeleito, participou efetivamente 
dos trabalhos que o Sebrae desen-
volveu naquela cidade, tanto que 
hoje o Festival Gastronômico, que é 
realizado todos os anos na Semana 
Santa, é uma ação criada no Fórum 
de Desenvolvimento, criado pelo 
Sebrae em São Simão. O Festival 
Gastronômico foi sonhado em um 
fórum desses. Tem o vereador Gil-
mar, de Alvorada do Norte, Nordeste 
Goiano, que também participou de 
programas do Sebrae. Era aquela 
pessoa que já tinha tendência para 
ser liderança, mas os processos que 
o Sebrae desenvolveu contribuíram 
para sua evolução. O antigo prefeito 
de Alto Paraíso, o Uiter, participou 
também de projetos do Sebrae (na 
época ele não era prefeito) e tem 
outras pessoas que não estão ocu-
pando cargos políticos, mas que 
evoluíram para ser um agente de 
saúde no município, professores que 
ampliaram a sua visão em relação 
às localidades, que desenvolveram 
projetos com seus alunos com esse 
foco do pertencimento, de desenvol-
vimento. Enfim, o Sebrae contribuiu 
para o desenvolvimento de muitas 
pessoas, de lideranças políticas e 
comunitárias.” (Moura, 2011)

“Eu acho que nós, por exem-
plo, na nossa gestão, contri-
buímos para o surgimento de 
algumas lideranças, na área 
gestão do turismo, da cultura, 
empresarial, artesanato. Co-
nheço vários exemplos, como 
o Lineu (prefeito de Jaraguá), 
o Miguel Ivan (um dos princi-
pais diretores do Ministério da 
Integração Nacional), o Décio 
(diretor da Agepel).” (Felipe, 
2011)

“Eu tenho exemplos de várias 
cidades. Na minha cidade 
mesmo, tem o Allan Kardec, 
que hoje é secretário de Tu-
rismo. Em Cavalcante tem a 
Patrícia, que foi gestora do 
Sebrae e está hoje na Secre-
taria do Turismo. Em Nova 
Roma, tem o Ademilson, que 
pegou um cargo alto lá depois 
que passou a trabalhar lá no 
Sebrae. Tem o Mário, de São 
João da Aliança, que hoje é 
uma liderança no esporte, até 
hoje, que mudou o prefeito, 
ele continua lá como liderança 
também. Em Cavalcante tem 
o João Lino e o João Prestes 
(que hoje está na Agepel) e 
ele ajuda a todo mundo lá na 
região.” (Passos, 2011)

“Nós estamos aí nesse caso, 
a própria Associação Cultura 
36. Temos o Ricardo, que é 
um companheiro nosso da 
Associação, que se tornou 
coordenador do Telecentro e 
diretor da Casa da Juventude, 
fruto desse processo.” (Silva, 
2011)

Fonte: elaboração do autor.
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Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo atendido 
pelo Sebrae)

Formação de liderança, a 
partir dos projetos desen-
volvidos pelo Sebrae

(“Conheço alguma pessoa 
que, em função da partici-
pação em algum projeto, 
ação ou trabalho em par-
ceria com o Sebrae, tenha 
se tornado popular, conhe-
cida e acabou conseguin-
do ocupar algum cargo 
político (prefeito, vereador, 
secretário, assessor etc.) 
ou algum cargo de lideran-
ça empresarial (presidente 
ou coordenador de alguma 
associação, cooperativa, 
conselho, sindicato etc.)

(continuação)

“Em todas as regiões do Estado de 
Goiás, nós temos várias pessoas 
com esse perfil, secretários munici-
pais, assessores, técnicos, oriundos 
de projetos desenvolvidos pelo Se-
brae. Minha esposa mesmo (Sirlei 
Aparecida Gomes), consultora do 
Sebrae, hoje é superintendente de 
Energia do Estado de Goiás. Nós 
temos o João Lino, ex-consultor do 
Sebrae, atualmente secretário de 
Turismo de Cavalcante e presiden-
te do Fórum do Turismo da Região 
da Biosfera e diretor de Projetos da 
ABIH nacional. Tem o José Nilo, lá 
de Colinas, ex-consultor do Sebrae 
e atual secretário Municipal. Tem o 
Barnabé, que já foi vereador e hoje 
é o secretário de Turismo de Rio 
Quente e já participa intensamente 
dos projetos e missões técnicas do 
Sebrae. Tem o Walter Rodrigues, 
diretor de Turismo e diretor do Aero-
porto de Caldas Novas. Tem o Spa-
rapani, presidente da Goiás Turismo 
e que participou do comitê gestor 
do Projeto de Turismo de Caldas 
Novas. Uma liderança atuante, que 
participava das reuniões dos fóruns. 
Existem muitos casos.” (Gomes, 
2011)

“Conheço vários exemplos de pes-
soas que atuaram com o Sebrae e 
se desenvolveram intelectual e pro-
fissionalmente, isso em vários seg-
mentos, sendo reconhecidas nos 
ambientes em que atuam por algum 
fator de liderança e aí ocuparam a 
presidência de alguma associação 
ou secretaria de prefeitura. Isso é 
muito frequente. Cito, como exem-
plo, a Fatinha, de Olhos D’Água, que 
era uma simples artesã e hoje é uma 
empresária, tem CNPJ, movimenta 
a economia do município dela, já 
foi secretária de Cultura e Turismo 
lá de Alexânia. Tem o Adriano, de 
Córrego do Ouro, que é presidente 
de uma associação; tem a Degmar 
Arantes, que fez um trabalho para o 
Sebrae há muitos anos e hoje é uma 
empresária de sucesso. Há vários.” 
(Entrevistado nº 1, 2011)

“Posso citar meu exemplo, de pes-
soa que se desenvolveu a partir do 
Programa Empreender, do Prefeito 
Empreendedor, do APL de Confec-
ções, de várias ações nesse sentido 
que deram visibilidade através do 
Sebrae, que foi o grande parceiro 
nestas ações, e hoje sou prefeito de 
Jaraguá.” (Souza, 2011)

“Eu concordo e eu posso dar o meu 
exemplo: trabalhei no Sebrae e hoje 
estou aqui na Secretaria de Estado 
da Mulher e de Igualdade Racial, 
como gerente, e tem outras pessoas 
também, como a Isabel, lá de Caval-
cante, que foi aluna da primeira tur-
ma de qualificação de guias e hoje é 
presidente da Associação de Guias 
do Território Calunga e representa 
também o turismo e nossa comuni-
dade perante várias instâncias de 
turismo, no fórum municipal, regio-
nal e estadual. Tem muitas outras 
pessoas.” (Santos, 2011)

“Conheço várias pessoas, por exem-
plo, o Haroldo Naves, ex-prefeito de 
Campos Verdes, que ganhou o título 
de Prefeito Empreendedor do Se-
brae. Ele passou a ser consultor no 
Estado, teve destaque, e serviu de 
referência para muitos prefeitos que 
queriam ganhar o Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor.” (Montelo, 
2011)

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ Indi-
cador

Autopercepção 
(colaboradores do Sebrae)

Notas* 
/ Média

Heteropercepção 
(público-alvo atendido 

pelo Sebrae)

Notas* 
/Média

Formação 
de liderança, 
a partir dos 
projetos 
desenvolvidos 
pelo Sebrae

(“Conheço 
alguma pessoa 
que, em função 
da participação 
em algum 
projeto, ação 
ou trabalho 
em parceria 
com o Sebrae, 
tenha se 
tornado popular, 
conhecida 
e acabou 
conseguindo 
ocupar algum 
cargo político 
(prefeito, 
vereador, 
secretário, 
assessor etc.) 
ou algum cargo 
de liderança 
empresarial 
(presidente ou 
coordenador 
de alguma 
associação, 
cooperativa, 
conselho, 
sindicato etc.)

(continuação)

“Cito o exemplo do atual prefeito de 
Aragarças (Marcão), na época partici-
pante de um Fórum de Desenvolvimen-
to e professor universitário e, atualmen-
te, no segundo mandato como prefeito 
de Aragarças. Tem também a Nora, que 
participou de um fórum de São Miguel 
do Passa Quatro (Distrito da cidade de 
Bela Vista), se tornou vereadora e ins-
tituiu uma cooperativa de costureiras. 
Outra pessoa é o Ricardi, de um grupo 
cultural de Anápolis, que tem como slo-
gan ‘Anápolis é tudo de bom’, que foi 
o primeiro a se insti tucionalizar como 
Oscip. Todos eles foram capacitados 
pelo Sebrae. Eles realizam até hoje um 
evento que é muito importante para o 
município, que é o Festival de Inverno 
de Anápolis, isso eu tenho a grata satis-
fação de contar. E tudo começou com o 
apoio do Sebrae.” (Luz, 2011)

“Conheço centenas de pessoas. Todo 
trabalho que é feito, que envolve am-
pliação de participação, de capacita-
ção, treinamento, tudo isso é libertador, 
ajuda a pessoa no exercício da cida-
dania. O que eu vejo constantemente, 
durante todos esses anos no trabalho 
profissional de assessoria e projetos de 
desenvolvimento, capacitando líderes 
para que eles liderem processos de mu-
danças e transformação nas suas co-
munidades, em todas essas situações, 
o que eu vi foi que todas as pessoas 
que passaram por essas experiências 
saíram enriquecidas, mais empodera-
das, mais capazes de exercer sua ci-
dadania, mais conhecedoras dos seus 
direitos e deveres, de suas responsabi-
lidades, mais responsáveis como parte 
da sociedade. Eu acho que todos esses 
processos são educativos do ponto de 
vista político, eles formam cidadãos ple-
nos do ponto de vista da política, que 
entendem o papel da política, o papel 
da representação, a responsabilidade 
de quem está numa função de liderar 
qualquer processo.” (Filho, 2011)

9
8
9

10
9
9

10
10
10

___
Média 

9

“Vários empresários 
que atuam direta-
mente com o Sebrae 
nas associações ocu-
pam cargos políticos. 
Assim como no meu 
caso, que ocupo um 
cargo de confiança 
do governador do Es-
tado de Goiás e isso 
veio em função des-
se meu envolvimento 
com o Sebrae e com 
as entidades do se-
tor. Isso possibilitou 
visibilidade, ser des-
coberto, estimulado, 
me desenvolver.” 
(Rangel, 2011).

“Cito como exemplo 
o ex-prefeito de Alto 
Paraíso, o Uiter. Ele 
nasceu de ações 
como essas do traba-
lho do Sebrae. Isso é 
uma coisa muito pes-
soal: tem gente que 
já tem uma tendên-
cia a ser líder e eu 
acho que ele tende 
a crescer a despertar 
isso e o Sebrae pode 
ajudar.” (Nascimento, 
2011)

6
8

10
10
10

9
10

9
10

___
Média 

9

Conclusão: as percepções (auto e hetero) são coincidentes, o que reflete na média 9, obtida em ambas. 
Ambos os públicos entrevistados ressaltaram, entretanto, que no processo de formação de liderança, 
além da contribuição do Sebrae, outros fatores também influenciam, com destaque para o carisma e a 
capacidade de comunicação e empatia que o potencial líder deve ter com a comunidade em geral.

Fonte: elaboração do autor.
* As notas citadas nesta coluna foram atribuídas pelos entrevistados à questão abordada, variando 
de 0 a 10.
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Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo 
atendido pelo Sebrae)

Autogoverno 
Grupo de pessoas com capaci-
dade de resolver seus próprios 
problemas

(“Conheço algum grupo de pes-
soas, empresários, lideranças 
organizadas na forma ou de 
comitê gestor ou de fórum ou 
conselho,  que tem capacidade 
de resolver muitos problemas 
sem ficar dependendo sempre 
do prefeito, do governo, da pre-
feitura, do Estado”)

“Iniciativas, a gente vê muitas, mas a 
gente ainda vive em um contexto de 
gestão governamental que nem sem-
pre valoriza essas iniciativas. Tem sem-
pre a questão política partidária, que, 
às vezes, interfere. Por exemplo, se 
eu tenho um fórum constituído e esse 
fórum se institucionalizou, tem CNPJ, 
ou se ele é uma Oscip, e hoje eu tenho 
um prefeito e ano que vem tenho outro, 
dependendo das pessoas que estão lá 
dentro daquele fórum, daquela ONG, há 
rupturas e, infelizmente, a gente ainda 
tem uma visão muito político-partidária 
em relação a esses movimentos. Eles 
podem evoluir muito bem em uma ges-
tão municipal e, depois, recuar total-
mente, então iniciativas foram muitas, 
mas nem sempre elas conseguiram 
ter êxito. Tem o exemplo do fórum de 
Anápolis, que é bom demais, formado 
por lideranças de Anápolis, que tiveram 
uma evolução muito boa, se constitu-
íram enquanto Oscip, iniciaram lá o 
‘Festival de Inverno de Anápolis’, e ano 
passado o Festival não aconteceu por-
que não foi possível angariar todas as 
parcerias e todos os recursos que eram 
necessários. Então essa questão pre-
cisa evoluir muito.Quem está à frente 
das instituições, o valor que a gestão 
pública dá para isso, e a gente sabe 
que uma instituição não vive de fazer 
quermesse, festinha, porque isso não 
sustenta. Ela precisa de recursos mais 
robustos para poder desenvolver proje-
tos que sejam relevantes, e isso muitas 
vezes não consegue evoluir no âmbito 
municipal ou estadual e também tem 
dificuldade de evoluir nos ministérios. 
Muita gente fala que recursos existem 
e o que falta são bons projetos. Eu 
discordo disso, porque a gente tem 
conhecimento de muitos projetos que 
não são tão bons assim, mas por conta 
de um lobby, uma articulação política, 
acabam sendo aprovados e, também, 
o contrário, existem projetos bons, com 
sustentabilidade, bem elaborados, bem 
pensados e não são aprovados. Então 
eu acho que isso é um grande desafio, 
interfere muito.” (Moura, 2011)

“Conheço o grupo de ar-
tesãos de Orizona, que 
hoje também é ponto de 
cultura. Em reuniões, a 
gente conversa, o grupo 
de artesãos de Anápo-
lis e o nosso grupo, a 
Associação Ouro Têxtil. 
Nós tínhamos muita de-
pendência da Prefeitura 
(computadores, Internet, 
equipamentos e transpor-
te), e hoje já resolvemos 
muito, corremos atrás de 
soluções.” (Freire, 2011)

“Em Caldas Novas, nós 
temos a associação de 
gerência de hotéis, a 
Fundação Convention 
Bureaux, que desenvolve 
todo o potencial turístico 
da cidade, através das 
ações, independente de 
município, Estado ou 
mesmo da União. Em 
Goiânia, conheço a Fe-
deração Convention Bu-
reaux, que, junto com a 
ABIH e Abrasel, faz um 
trabalho de divulgação e 
captação de eventos para 
o destino Goiânia. Então 
são entidades que hoje 
trabalham independentes 
do município ou do Esta-
do.” (Sparapani, 2011)

“Conheço grupos do seg-
mento do artesanato e da 
cultura.” (Felipe, 2011)

“Existem grupos, embora 
eles sofram interferência 
do processo político.Não 
adianta você desenvolver 
política empresarial, se 
você não tem respaldo do 
poder público para colo-
cá-la em prática.” (Souza, 
2011)

Fonte: elaboração do autor.
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(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ Indicador Autopercepção (colaboradores do Sebrae) Heteropercepção (público-alvo atendido 
pelo Sebrae)

Autogoverno 

Grupo de pessoas 
com capacidade de 
resolver seus próprios 
problemas

(“Conheço algum 
grupo de pessoas, 
empresários, lideran-
ças organizadas na 
forma ou de comitê 
gestor ou de fórum 
ou conselho, que tem 
capacidade de resol-
ver muitos problemas 
sem ficar dependendo 
sempre do prefeito, 
do governo, da prefei-
tura, do Estado”)

(continuação)

“No Brasil, nós não temos essa tradi-
ção. Nós temos uma presença de um 
Estado extremamente grande, pesado, 
provedor, intervencionista. As organiza-
ções não governamentais são grupos de 
pessoas que se organizam, mas sempre 
para serem interlocutores de um seg-
mento junto a esse ‘pai patrão’. A grande 
verdade é essa. Toda organização de 
sociedade move em torno do Estado 
brasileiro.” (Aires, 2011)

“Nos grupos que conheço, há pessoas 
que têm influência no governo ou estão 
no governo e são solicitadas e quando 
essa solicitação não é atendida, o gru-
po age. Tem vários exemplos de ações 
feitas em parcerias para resolver proble-
mas locais. Em Catalão, por exemplo, 
participei de uma oficina para desenvol-
ver uma feira para o pequeno produtor 
rural, patrocinada por uma entidade tam-
bém externa... Nós temos vários exem-
plos disso em Goiás.” (Gomes, 2011)

“Sim, conheço o grupo APA do João 
Leite, os municípios que estão em torno 
desse reservatório que acabou de ser 
criado. Nós temos notícia de que Jussa-
ra continua com o grupo. Eu tenho uma 
relação lá de proximidade com o CDL 
local, e eles continuam se reunindo. E 
também em São João D’Aliança, que 
permanecem se reunindo.” (Oliveira, 
2011).

“Lembrei exatamente do caso de Aná-
polis, porque no período da intervenção 
política eles estavam sem prefeito e o 
fórum foi criado e se institucionalizou. 
Eles pegaram aquela fase que o prefeito 
foi afastado depois voltou e foi afastado 
de novo, e fizeram tudo isso, superando 
esses obstáculos. O fórum de desen-
volvimento se consolidou, eles tiveram 
a oportunidade de testar a governança 
dos seus empresários, líderes religiosos 
e políticos. Enfim, a gente percebia no 
começo do trabalho que eram pessoas 
muito desconfiadas até com o próprio 
Sebrae, mas ainda assim eles se perce-
beram como líderes e com o poder de 
conduzir o desenvolvimento, tanto é que 
foi a primeira Oscip nessas condições. 
Para mim, isso é prova do amadureci-
mento com a metodologia; eles enten-
deram que poderiam ter esse poder.” 
(Luz, 2011)

“Eu tenho um exemplo grande para 
te dar, em relação a nós mesmos. 
Quando na época em que foi cria-
do o DLIS em Colinas, nós criamos 
uma agência de desenvolvimento e 
nós tínhamos um problema enorme: 
tínhamos o Lago da Serra da Mesa, 
mas a gente não tinha um porto. A 
gente tinha até o local do porto, mas 
não tinha estrada. Aí, conversando 
com o Átila, ele falou com o Jorge da 
AGDR, que nos levou até a Agetop 
e lá conseguimos máquinas e ma-
quinários e, mesmo sem o apoio da 
Prefeitura, conseguimos fazer uma 
estrada de seis quilômetros, que foi 
até filmada pelo Sebrae. Construí-
mos uma ponte, sete bueiros, tudo 
isso na raça, sem dinheiro, pegando 
manilhas velhas. Hoje a estrada está 
lá construída e o porto está lá fun-
cionando. Nós temos outro exemplo 
lá com relação à Associação Cultural 
de Rádio Comunitária, que criamos 
com muita luta. Depois de quatro 
anos, a gente lutando no Senado Fe-
deral, conseguimos aprovar e a rádio 
está funcionando lá em Colinas. É 
uma rádio legalizada. A gente apren-
deu tudo isso aí com o Sebrae, que 
foi dando o exemplo para a gente, 
que nós não podíamos esperar pela 
prefeitura, pelo governo, que a gen-
te teria que tomar iniciativa própria.” 
(Passos, 2011)

Fonte: elaboração do autor.
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Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

(Continuação do Quadro 13)

Conceito/ 
Indicador

Autopercepção 
(colaboradores do Sebrae)

Notas* / 
Média

Heteropercepção (público-alvo 
atendido pelo Sebrae)

Notas* /
Média

Autogoverno 
Grupo de 
pessoas com 
capacidade 
de resolver 
seus próprios 
problemas

(“Conheço 
algum grupo 
de pessoas, 
empresários, 
lideranças or-
ganizadas na 
forma ou de 
comitê gestor 
ou de fórum 
ou conselho, 
que tem 
capacidade 
de resolver 
muitos proble-
mas sem ficar 
dependendo 
sempre do 
prefeito, do 
governo, da 
prefeitura, do 
Estado”)

(continuação)

“O propósito de todos os grupos 
que o Sebrae forma é justamente 
esse, de ensinar ao empresário 
que ele deve ter uma caracte-
rística proativa, de resolver seus 
problemas, criar soluções. Isso 
só não é nota 10 porque temos 
uma herança cultural que puxa 
para trás, pois as pessoas acham 
que as coisas dependem sempre 
do governo, e a autoestima é bai-
xa. Muita gente não se empode-
ra, acha que não dá conta, que 
não é capaz, há uma cultura da 
dependência, de se colocar sob a 
liderança de um líder forte, caris-
mático. Na medida em que essa 
cultura vai sendo ultrapassada, 
nós vemos os grupos se enxer-
gando na condição de resolver 
seus problemas. Os trabalhos 
que o Sebrae faz de organização 
empresarial visam empoderar as 
pessoas, os grupos, para elas se 
verem como parte da solução e 
aprenderem a ter iniciativa. Mui-
tos grupos que participam dos 
trabalhos já agem assim.” (Filho, 
2011)
“Todos os projetos do Sebrae têm 
comitê gestor ou núcleos de re-
presentantes muito atuantes, que 
buscam reivindicar sim, mas não 
só ficar reivindicando por atua-
ções das esferas públicas, como 
é o caso do Comitê de Turismo 
Religioso em Trindade, que tem 
feito um trabalho em conjunto 
com a Basílica do Divino Pai Eter-
no e tem já reconhecida notorie-
dade na época da festa religiosa. 
Com atuação do Sebrae nos últi-
mos cinco anos, a festa de Trin-
dade se tornou uma referência 
nacional em virtude dos trabalhos 
de planejamento, de organização 
dos setores empresariais de toda 
a cadeia produtiva. É uma festa 
que hoje recebe mais de um mi-
lhão de turistas.” (Lima, 2011)

8
8
4
8
4

10
8
7
8
9
6

-----------
Média 7

“Nós mesmos nos enqua-
dramos nisso, a Cultura 36, 
nós temos também a Asso-
ciação dos Produtores, a 
Associação da Rádio Comu-
nitária, a Pró-moradia, que 
atua no campo da habita-
ção. Isso é curioso, porque 
na época do levantamento 
do Sebrae eles levantaram 
14 associações com poten-
cial; dessa época vingaram 
quatro.” (Silva, 2011)
“Conheço e participo de 
vários grupos e fóruns que 
aglutinam muitas pessoas, 
onde conseguimos resolver, 
articular apoio. Se a causa é 
coletiva e consistente, você 
supera todas as dificulda-
des, inclusive as divergên-
cias de opinião. Na saúde, 
nós conseguimos mudar 
algumas leis no País, pelo 
Fórum de Mulheres.” (Mon-
telo, 2011)
“O Sindicato Rural lá de Alto 
Paraíso é bem atuante e 
também a Cooperativa de 
Catadores de Frutos do Cer-
rado. Eles levam cursos e 
qualificação na área de em-
preendedorismo rural, para 
os agricultores. São parcei-
ros e o Sebrae atua junto.” 
(Nascimento, 2011)
“Vou dar um exemplo, dos 
Amigos da Pesca de São Si-
mão. Eles fazem um encon-
tro que envolve uma grande 
quantidade, da ordem talvez 
de R$ 500.000, talvez por-
que eu não esteja bem por 
dentro disso, mas a prefeitu-
ra investiu R$ 20.000, e este 
ano eles pediram R$ 30.000 
para a prefeitura.” (Peixoto, 
2011)

8
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10
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8
9
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10

---------
Média 9

Conclusão: as percepções (auto e hetero) são divergentes, sendo que a média apurada junto aos colaboradores 
do Sebrae foi de 7, enquanto a média constatada com o público externo (parceiros, lideranças e público-alvo) 
foi 9, o que aponta para pelo menos duas possibilidades: a) o próprio Sebrae não ter dimensão do alcance dos 
resultados de seus trabalhos, tendo em vista a totalidade dos casos indicados pelo público externo entrevistado 
serem casos em que houve o apoio do Sebrae na constituição ou fortalecimento do grupo apontado como auto-
gerido; b) os colaboradores do Sebrae terem um grau de exigência maior do que o público externo, com relação 
ao tema de autogoverno e autogestão, o que pode ter contribuído para a atribuição de uma nota inferior, dada 
pelos colaboradores do Sebrae, em relação à média atribuída pelo público externo.

Fonte: elaboração do autor.
* As notas citadas nesta coluna foram atribuídas pelos entrevistados à questão abordada, variando 
de 0 a 10.
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3.4.5 Observação participante

A observação participante deu-se a partir do acompanhamento dos 

trabalhos realizados por colaboradores (empregados e consultores cre-

denciados) do Sebrae em Goiás, responsáveis pela gestão de projetos de 

desenvolvimento local e setorial: atendimento a clientes; articulação com 

entidades parceiras; reuniões de planejamento e execução de ações (seja 

no âmbito interno, dentro do próprio Sebrae, seja com parceiros e clientes); 

reuniões de comitê gestor dos projetos analisados.

Os trabalhos de campo foram realizados em várias cidades do Estado 

de Goiás, principalmente Goiânia, Jaraguá, Mara Rosa, Niquelândia, Alto 

Paraíso, Cavalcante, São Luís de Montes Belos e Trindade, consistindo 

na participação do autor desta tese nas diversas atividades supracitadas, 

ora como gestor de projeto, responsável pela condução dos trabalhos, ora 

como ouvinte e convidado, durante o período de 2004 a 2011, sendo os re-

gistros apresentados a seguir realizados durante esse período, fazendo-se 

alusão a datas específicas, quando relevante.

Os fatos e dados relatados a seguir (agrupados por tópicos temáticos) 

foram registrados por meio de uma abordagem sociográfica, como método 

de descrição dos fenômenos observados, sem ênfase nos aspectos teóri-

cos. Ao final de algumas descrições feitas por nós eventualmente acres-

centamos trechos de entrevistas realizadas em 2011, mediante pesquisa 

qualitativa utilizando abordagem de entrevistas individuais em profundidade 

para corroborar, com as falas dos colaboradores ou lideranças, parceiros e 

público-alvo do Sebrae, as percepções por nós relatadas.

a) Os impactos da atuação do Sebrae no desenvolvimento político 

local

Ao realizar a pesquisa de campo sobre esse tópico, dois fatores nos 

chamaram a atenção: os “subprodutos” que a entidade obtém (e muitas 

vezes desconhece) e a temporalidade do desenvolvimento, sobre os quais 

tratamos a seguir.

Merece destaque o fato de que a maioria dos resultados almejados 

pelo Sebrae, por meio dos projetos de desenvolvimento que a entidade 
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executa, dizem respeito ao aumento de renda e faturamento, incremento 

de vendas e produtividade e acesso a mercado205, isto é, resultados ligados 

à dimensão econômica.

Na busca pelo alcance destes resultados, o Sebrae muitas vezes ig-

nora os “subprodutos” que a entidade obtém, tão ou mais importantes (do 

ponto de vista social ou político) do que os resultados almejados, como é o 

caso da criação de lideranças políticas e de incremento no nível de confian-

205  A título de exemplo citamos alguns resultados de projetos de desenvolvimento executados pelo 
Sebrae: �Aumentar a média anual das vendas de animais silvestres e exóticos dos produtores afiliados 
à Acasco: em 5% em 2005; 5% em 2006, 10% em 2007, 10 % em 2008 e 10% em 2009” e  �Aumentar 
a média anual da produção dos criadores de animais silvestres e exóticos dos produtores afiliados à 
Acasco: em 5% em 2005; 10% em 2006, 10% em 2007, 10 % em 2008 e 10 % em 2009” (Projeto Animais 
Silvestres e Exóticos); �Aumento da produção e industrialização de novos produtos derivados da api-
cultura; própolis, cera e mel composto até 2009” (Projeto Apicultura no Território da Estrada de Ferro); 
�Aumentar a produção de pares de calçados das empresas participantes no projeto, na ordem de 5% 
em 2008, 10% em 2009” (APL de Calçados de Goiânia e Goianira); �Aumentar em 10% a. a. o Volume 
de Vendas das confecções de micro e pequeno porte de moda feminina de Goiânia, até dez/2009” (APL 
de Calçados de Goiânia e Goianira); �Aumentar as vendas, em quantidade de peças em até 10% até 
dezembro de 2009” e �Aumento do número de pessoas ocupadas/empregadas em 7% até dezembro de 
2009”  (APL de Confecções da Região do Ouro); �Aumentar em 20% a produção dos produtos (pedras) 
de Quartzito até dezembro de 2009” (APL de Quartzito de Pirenópolis); �Aumentar o faturamento das 
empresas com base de software e serviços correlatos, de Goiânia e Aparecida de Goiânia, em 30% a. a. 
até dez. 2009” (APL de TI em Goiânia e Aparecida de Goiânia); �Incremento de 30% na produtividade 
leiteira (litros/hectare) nos períodos de entressafra no ano de 2009, para que se possa aumentar pro-
porcionalmente a renda do produtor rural” (Arranjo Produtivo Lácteo da microrregião de São Luis de 
Montes Belos); �Aumentar em 20% o faturamento das clínicas participantes do projeto, sendo 5% em 
2008, 5% em 2009 e 10% em 2010” (Clínicas de Saúde de Goiânia); �Qualificação de mão de obra de 600 
pessoas entre jovens e lapidários, joalheiros, artesãos e garimpeiros até outubro 2011” e �Geração de 
ocupação e renda – aumentar em 5% a geração de ocupação renda no segmento, ocupando a mão de 
obra qualificada nas oficinas de lapidação e joalheira até outubro 2011” (Projeto Terra do Cristal); �Au-
mentar em 7% a.a o número de consultas realizadas nos Consultórios, Clínicas e Hospitais Veterinários, 
no período de 2008 a 2010” (Serviços Veterinários e Pet Shops); �Aumento médio da produção leiteira 
das propriedades inseridas no Programa Tanque Cheio (Unidade Piloto) para >= 6.000 litros por hectare 
por ano da área utilizada na atividade leiteira, a partir do trigésimo sexto mês do ingresso do grupo 
no projeto” (Projeto Sinergia); �Elevar em 8% o volume físico da produção anual das empresas partici-
pantes do projeto, sendo 4% em 2008 e 4% em 2009” e �Aumentar em 16% a quantidade de produtos 
comercializados pelos empreendimentos participantes do projeto”  (Projeto da Cadeia de Floricultura); 
�Aumento da renda por família em 10% ao ano, linearmente até 2010” (Produção Agroecológica Inte-
grada Sustentável); �Elevar o número de postos de trabalho nas empresas participantes do projeto em 
5% em 2009” (Projeto Turismo Religioso de Trindade); �Aumento do faturamento dos empreendimen-
tos de hotelaria filiados à Associação de Restaurantes, Pousadas, Hotéis e similares da cidade de Goiás 
em 15%, sendo 5% em 2008, 5% em 2009” e �Aumento na taxa de ocupação dos empreendimentos 
de hotelaria filiados à Associação de Restaurantes, Pousadas, Hotéis e similares da cidade de Goiás em 
15%” (Turismo na Cidade de Goiás). Esta amostra representa 44% do total da carteira de projetos de 
desenvolvimento coletivo do Sebrae/GO, com foco em atuação setorial, conforme listado no anexo 
Relação de Projetos estruturados na Metodologia de Geor, onde se listam 77 projetos, dos quais 34 são 
caracterizados como desenvolvimento coletivo setorial.
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ça, associativismo e cooperação entre os atores das localidades atendidas, 

vez que estes resultados são mais difíceis de serem mensurados.

A temporalidade dos resultados da atuação do Sebrae no campo do 

desenvolvimento político local é outra dimensão importante, pois ao consi-

derar períodos relativamente curtos como unidade de análise (e períodos 

de 20 a 25 anos parecem realmente ser a norma), segundo Arrighi (1997, 

p. 227), os estudos sobre desenvolvimento podem facilmente confundir 

com avanço econômico generalizado aquilo que é, de fato, apenas um 

movimento ascendente num movimento pendular que simplesmente traz 

as coisas de volta aonde elas estavam há 40, 45 anos: “Quando a poeira 

se assenta, os verdadeiros casos de avanços econômicos provam ser a 

exceção, ao passo que a ideia de que muitos estavam avançando prova ter 

sido uma ilusão.”

A pesquisa de campo realizada com gestores de projetos do Sebrae 

retrata a percepção comum, por parte dos entrevistados, de que os impac-

tos e os resultados provocados pela intervenção das ações dos projetos de 

desenvolvimento são, em geral, demoradas e requerem um tempo de, no 

mínimo, dois a três anos para começarem a surtir efeito e um tempo ainda 

maior para se consolidarem.

Isso leva, muitas vezes, ao sentimento de frustração por parte dos 

gestores, que desejam colher os frutos de seus trabalhos em curto prazo, 

o que geralmente não ocorre e nos leva a concordar com Putnam (2005, p. 

193) sobre as lições apreendidas em função da pesquisa realizada por ele 

na Itália: “No que se refere ao fortalecimento das instituições (e não à mera 

elaboração de cartas constitucionais), o tempo é medido em décadas.”

Vários relatos de gestores apontam para o descontentamento pessoal 

de se lidar com grupos que, mesmo após receber intervenção e apoio do 

Sebrae por um longo tempo, acabam por se desfazer, havendo a dispersão 

de seus integrantes. Isso ocorre muito com associações e cooperativas 

que, após seus integrantes receberem uma intensa carga de consultorias 

e capacitações e terem adquirido experiência em algum segmento de atu-

ação, acabam por abandoná-las, geralmente optando por trabalhar indivi-

dualmente.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político
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A pesquisa constata que, se por um lado os técnicos veem isso como 

algo negativo, por outro lado, da ótica do empresário ou da liderança que 

deixou a associação ou cooperativa para trilhar carreira individual, geral-

mente a percepção é positiva, pois eles se sentem suficientemente prepa-

rados para empreender seus próprios negócios.

Constatou-se, também, que muitos indivíduos, depois de liderar gru-

pos e se sentirem bem com esse papel, acabam por se lançar na carreira 

política. Embora alvo de críticas por parte de algumas pessoas, que veem 

a ação destas lideranças como fisiológica, a formação de novas lideranças 

políticas é uma das principais finalidades desses grupos, a nosso ver. 

Recorrendo à psicologia, poderemos arrolar a teoria de Schutz (1978, 

p. 35) para explicar este fenômeno: todo grupo passa pelas fases de inclu-

são, controle, afeição e separação e podemos aplicar este mesmo princípio 

aos grupos que compõem os projetos de desenvolvimento, cuja aborda-

gem, inicialmente coletiva, resulta, depois de certo tempo, em desdobra-

mentos e experiências individuais, conduzidas por atores locais egressos 

destes ambientes de projetos.

Outra explicação deste fenômeno refere-se aos mecanismos infor-

mais e tácitos, à mobilidade da força de trabalho, fator comum entre as em-

presas, funcionando como veículo inovativo, seja porque os trabalhadores 

inovam na empresa na qual passam a trabalhar, seja porque saem de uma 

empresa para montar seu próprio negócio.

O mesmo ocorre com relação aos integrantes dos grupos de trabalho, 

projetos, planos de ação, fóruns e outras formas de governanças: ao sair 

destes espaços eles levam consigo os conceitos apreendidos e, onde quer 

que passem a atuar, podem aplicar tais informações, geralmente ligadas à 

valorização do protagonismo local, à necessidade de planejamento coleti-

vo, à cooperação, ao empreendedorismo e à liderança.

Trata-se de resultados que, não raras vezes, sequer são mensura-

dos pelo Sebrae, pois geralmente surge a finalização ou descontinuidade 

dos projetos. Esse tipo de desdobramento se constitui, a nosso ver, em 

uma das principais formas de se medir a efetividade e a sustentabilidade 

dos projetos de desenvolvimento, pois geralmente trata-se de resultados 
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ligados ao desenvolvimento e fortalecimento de novas lideranças políticas, 

cuja importância buscamos evidenciar nesta tese.

b) Os impactos da atuação do Sebrae em Goiás na ampliação dos 

espaços públicos de poder político local

A implantação de metodologias participativas na atuação do Sebrae, 

com ênfase na Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Geor), é fru-

to de uma estratégia de institucionalização do Sistema Sebrae, uma forma 

encontrada de se fortalecer a entidade perante a sociedade. 

A construção ou o fortalecimento de espaços públicos de deliberação 

e planejamento (comitê ou núcleo gestor, fórum de desenvolvimento ou 

qualquer outro nome pelo qual estes ambientes de discussão e deliberação 

sejam denominados) interfere na configuração do poder político local e per-

mite, consequentemente, a ampliação do caráter público da sociedade civil, 

que passa a participar destes espaços, integrando-se nos espaços públicos 

institucionais, debatendo e discutindo problemas e questões e articulando 

soluções para os problemas levantados, os quais, muitas vezes, ainda não 

fazem parte da agenda pública ou recebem tratamento precário por parte 

da comunidade política.

Os ambientes de projetos devem levar em conta a necessidade de 

reclamações e de se fazer ouvir, por parte do público beneficiado e das 

diversas entidades que compõem a governança do projeto.

É preciso, portanto, abertura por parte de todas as entidades que com-

põem a liderança dos projetos, de forma a estabelecer canais de comunica-

ção entre os participantes do projeto, para dar voz a todos e promover um 

ambiente que garanta a efetiva participação de todos.

No que se refere às ameaças à existência e ao sucesso do projeto, 

uma estratégia, segundo Hirschman (1969, p. 27), é a de se “ocultar as 

incertezas e dificuldades prováveis de tarefas em perspectiva”, o que é 

mais acentuado nos países subdesenvolvidos, que carecem de confiança 

na criatividade própria. Muitas vezes, tarefas e desafios novos devem ser 

apresentados como “resolvidos” para que sejam empreendidos. Já nos pa-

íses desenvolvidos, a situação é diferente, pois existe um grande número 

de atores motivados por êxitos anteriores, tendo adquirido a “convicção de 
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que podem modificar o resultado de certas situações por iniciativa própria” 

(cf. McClelland, 1961 apud Hirschman, 1969, p. 27).

A “ocultação de incertezas e dificuldades” de um projeto ou de uma 

empreitada é um recurso que, muitas vezes, deve ser levado a cabo e, 

para corroborar este argumento, Hirschman (1969, p. 28) cita o historiador 

econômico John Sawyer206, que, tendo estudado os projetos de desen-

volvimento empreendidos na primeira metade do século XIX nos Estados 

Unidos, observou que a subestimação de custos, resultante de “erros de 

cálculos ou pura ignorância”, foi decisiva para as inúmeras grandes e fi-

nalmente bem-sucedidas iniciativas econômicas (especialmente no campo 

dos transportes e no desbravamento de novos recursos): “Tivessem sido 

exata e objetivamente conhecidos os investimentos totais desde o início, o 

projeto não teria sido lançado”, diz Sawyer.

A indução à ação por meio do erro (como no caso da subestimação 

dos custos ou dificuldades do projeto) tem, segundo Hirschman (1969, p. 

40), “um desagradável ar de ‘elogio da loucura’ – elogio algumas vezes 

merecido, é fato, mas que precisa ser sempre rigorosamente limitado”.

O êxito final dessas aventuras, a despeito dos grandes erros de cálculo 

iniciais e consequentes dificuldades financeiras em várias etapas, resultou 

do fato de que, uma vez obtidos os fundos necessários e levado o plano até 

o fim, “os erros no cálculo dos custos foram pelo menos compensados por 

erro correspondente no cálculo da demanda” (Hirschman, 1969, p. 28).

A estratégia de “ocultação de incertezas e dificuldades” pode nos pa-

recer paradoxal, porque “a ciência médica imprimiu em nós a noção de que, 

quanto mais cedo se descobre e se diagnostica a doença, tanto melhor” 

(Hirschman, 1969, p. 30)207, mas certo nível de dificuldades será “totalmen-

te desencorajador para o andamento do projeto se aparecer cedo demais, 

206  Sawyer, John.  Sawyer, John. Entrepreneurial Error and Economic Growth. Exporations in Entrepreneurial History, 
Vol. 4, maio 1952, págs. 199-200.
207  Hirschman (1969, p. 30) faz uma distinção entre os vários tipos de projetos em função do setor 
econômico alvo: �Mais uma vez destaca a situação desvantajosa da agricultura em comparação com 
projetos industriais e obras públicas. Com exceção dos projetos de irrigação e de silvicultura, os agríco-
las têm curto período de gestação e, por conseguinte, as dificuldades de produção e comercialização 
sobem à tona já no início.”
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ao passo que serão enfrentadas com alacridade e talvez solucionadas, se 

aparecerem em fase posterior”.

A exageração dos benefícios serve, da mesma forma que o oculta-

mento dos custos, para evitar um desastre menos gritante, embora não 

menos real: “A perda da oportunidade” (Hirschman, 1969, p. 41)208.

Chega-se, assim, a uma “conclusão de natureza política”, segundo 

Hirschman (1969, p. 32), mediante a qual se constata que os projetos cujas 

dificuldades e decepções potenciais provavelmente se manifestam em fa-

se prematura devem ser administrados por agências comprometidas em 

longo prazo com o êxito do plano e devem ser igualmente executados, “[...] 

tanto quanto possível, em caráter experimental, no estilo do projeto-piloto 

que ganha força e experiência gradualmente, pois neste caso evitarão ser 

classificados e abandonados como fracassos quando ensaiam ainda os 

primeiros passos”.

Essas várias dificuldades enfrentadas pelos ambientes de projetos 

são sintetizadas na famosa frase de Nietzsche: “Aquilo que não me destrói, 

torna-me mais forte.” Esta frase, segundo Hirschman (1969, p. 39), “resume 

admiravelmente diversas histórias dos nossos projetos de desenvolvimen-

to”.

Os projetos de desenvolvimento são importantes, pois refletem a “no-

va institucionalidade” do desenvolvimento local, promovendo o encontro 

dos diversos atores do território com o objetivo de tornar mais eficazes as 

políticas de desenvolvimento.

Se considerarmos o poder como a capacidade de ação coletiva, as 

ideias centrais dos projetos de desenvolvimento conseguem mobilizar um 

grupo de pessoas, fazê-las sair de onde estão para caminharem juntas.

Do ponto de vista da alteração de comportamento político constatou-

se que os integrantes dos projetos de desenvolvimento tendem a se tornar 

208  Hirschman (1969, p. 44) identifica duas situações em que a superestimação dos benefícios pode 
desempenhar um papel positivo: �1) quando, devido à inexperiência na solução dos problemas, os ato-
res formam ideia exagerada dos custos e dificuldades da ação; 2) e quando, em virtude de inexperiência 
com os processos concretos de mudança, eles não conseguem visualizar resultados intermediários e 
progressos limitados. Da mesma forma que no caso da Mão Oculta, com subestimação de custos e difi-
culdades e pendente de correção de inexperiência, a superestimação de benefícios deve forçosamente 
ser reconhecida como um útil mecanismo desenvolvimentista nas fases da transição.”
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mais propensos à participação política, se comparado com sua situação 

antes de aderir e participar dos projetos209.

A participação de atores locais em projetos, conforme destaca Evans 

(2003, p. 37), é encorajadora, visto que a conexão entre instituições deli-

berativas e resultados econômicos é extremamente difícil de analisar em 

níveis maiores de agregação, sendo possível, entretanto, se ter evidências 

positivas em uma escala menor, a partir da qual pode-se concluir que uma 

experimentação mais ampla pode valer a pena.

A observação participante, em campo, corroborou estudos recentes 

sobre os efeitos da participação (cf. Evans, 2003, p. 37) na eficácia de 

projetos, demonstrando sua importância como forma de melhorar o desem-

penho e os resultados dos projetos, principalmente por meio do sentimento 

de pertencimento dos atores locais quanto aos projetos desenvolvidos.

O processo de aplicação da metodologia Geor no planejamento, so-

lução de problemas e definição de estratégias conjuntas entre o Sebrae e 

demais parceiros dos projetos de desenvolvimento (sejam eles de caráter 

local, territorial ou setorial) visava o estabelecimento de estratégias e so-

luções articuladas, por meio de deliberação e planejamento, consideran-

do as preferências e singularidades dos atores locais nesse processo, e 

percebeu-se que, na elaboração dos projetos de desenvolvimento, no âm-que, na elaboração dos projetos de desenvolvimento, no âm-

bito desta metodologia, se buscou, embora de forma empírica e intuitiva, a 

observância das três características estratégicas apontadas por Casarotto 

Filho e Pires (2001, p. 114):

1. garantia da sustentabilidade do desenvolvimento: compreensão 

conjunta do processo em todas as suas dimensões fundamentais: econô-

mica, social, política e ambiental;

2. visão de longo prazo: análise e planejamento operativo com ampla 

visão temporal e capacidade de análise e identificação das prioridades ime-

diatas e futuras;

3. descentralização e participação social: revisão do papel institucional 

da administração e da representatividade social e os necessários mecanis-

209  Habermas (1984, p. 248) faz constatação similar, ao notar que �a parti cipação no pensamento  Habermas (1984, p. 248) faz constatação similar, ao notar que �a participação no pensamento 
público �...� parece encontrar ainda hoje uma correspondência no fato de que membros de associações 
privadas fazem uso do seu direito de votar num volume bem maior do que os cidadãos não-organiza-
dos”.
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mos que garantam a adesão social. Relevância do papel do poder instituído 

como catalisador e viabilizador das iniciativas sociais, sejam estas privadas 

ou comunitárias, além do planejamento participativo do esforço de imple-
mentação.

Percebeu-se, também, durante a observação participante, que os pro-
jetos de desenvolvimento local, setorial e territorial influenciaram com fre-
quência também na formação da agenda política, pois levantam uma série 
de questões que são, comumente, inseridas nas pautas dos órgãos públi-
cos (secretarias, agências etc.) e, nesse sentido, atuam como instâncias de 
representação política, por um lado, e de recrutamento político, por outro 
lado, favorecendo em muitos casos a ascensão de atores dos ambientes de 
projetos à carreira política.

Cabe considerar que os projetos, sejam eles de natureza setorial, ter-
ritorial ou local, apesar de importantes fontes do desenvolvimento socioe-
conômico, por aglutinarem os atores em uma ação estratégica e sinérgica, 
não foram vistos como a única dinâmica propulsora do desenvolvimento, 
fator este que ocorreu em decorrência de atuação dispersa dos diversos 
atores locais, muitas vezes percebido nas falas dos entrevistados e das 
pessoas que participaram dos projetos quando estas afirmavam que as 
ações paralelas aos projetos deveriam continuar existindo e seriam rele-
vantes, ademais, para o desenvolvimento.

Em síntese, uma conclusão que pode ser feita a partir da observa-
ção participante é que os projetos de desenvolvimento local e setorial, nos 
pequenos municípios analisados nesta pesquisa, tiveram alto potencial de 
democratizar a estrutura de poder local, reconfigurando-a e ampliando o 
horizonte da política, tomada na acepção do agir conjunto e da ação cole-
tiva.

Um ponto relevante a considerar sobre a atuação do Sebrae nos pro-
jetos de desenvolvimento e na implantação de agendas e planos de ação 
(ou planos de trabalhos) foi a forte relação existente entre o nível de de-
senvolvimento econômico e político, o que nos faz lembrar a afirmação de 

Huntington (1994, p. 302) de que a pobreza é um importante “obstáculo 

para o desenvolvimento democrático. O futuro da democracia depende do 

futuro do desenvolvimento econômico. Os obstáculos ao desenvolvimento 

econômico são obstáculos à expansão da democracia”.
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Ou seja, atuando-se no nível econômico acaba-se, indiretamente, atu-
ando-se no político, e vice-versa210. Nesse sentido, o Sebrae e os demais 
atores que fizeram intervenções nos projetos de desenvolvimento contribu-
íram para a politização da economia, isto é, para a inserção do caráter parti-
cipativo, da vontade coletiva, portanto, política, voltada para o bem comum, 
nas decisões econômicas.

Por meio da atuação concertada do Sebrae junto às governanças dos 
projetos de desenvolvimento, a comunidade política das regiões211 anali-
sadas tomaram parte nas deliberações sobre questões econômicas que 
afetavam a coletividade e, mais do que isso, não raras vezes conseguiram 
eleger pessoas que ocuparam cargos públicos com poder de influir nestas 
decisões.

c) A implantação da metodologia de Gestão Estratégica Orientada 
para Resultados (Geor), como forma de estruturar governanças

O Sistema Sebrae, antes de 2004, atuava em cada Estado da Federa-
ção, em ações, projetos e programas, sem ter nenhuma metodologia para 
medir a efetividade e eficácia de suas ações.

Acompanhando uma estratégia disseminada pelo Sebrae Nacional 
em todos os Agentes da entidade no País, o Sebrae em Goiás implantou, 
em 2004, a metodologia Geor, com a finalidade de obter mais efetivida-
de em sua atuação, levando mais benefícios aos empresários, bem como 
gerar informações sobre a efetividade real da atuação da entidade junto 
às empresas atendidas. A referida metodologia é utilizada na elaboração 
dos projetos do Sebrae e utiliza técnicas que permitem a participação dos 
atores envolvidos (representantes do público-alvo, isto é, dos empresários 
atendidos pelo projeto; parceiros governamentais e não governamentais 
que aportam recursos no projeto e consultores técnicos que detêm conhe-
cimento sobre o setor objeto de atuação do projeto).

210  O poder econômico se expressa como dominação social, isto é, como política: �É por meio do 
processo político que uma classe ou grupo econômico tenta estabelecer um sistema de relações sociais 
que lhe permita impor ao conjunto da sociedade um modo de produção próprio, ou pelo menos tenta 
estabelecer alianças ou subordinar os demais grupos ou classes com o fim de desenvolver uma forma 
econômica compatível com seus interesses e objetivos. Os modos de relação econômica, por sua vez, 
delimitam os marcos em que se dá a ação política.” (Cardoso e Faletto, 2004, p. 36)
211  Os políti cos profi ssionais (tais como prefeito e vereadores), bem como a coleti vidade em geral,  Os políticos profissionais (tais como prefeito e vereadores), bem como a coletividade em geral, 
trabalhadores, moradores, entidades representativas, cooperativas e associativas etc.
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A ideia é que o projeto seja construído a partir dos debates sobre ca-
da um de seus componentes (público-alvo, objetivo, foco estratégico, pre-

missas, resultados, ações, marcos críticos etc.), a partir do consenso e do 

entendimento.

Em cada município é escolhido, como foco de atuação do projeto, um 

ou mais setores-chave para o desenvolvimento da economia local (os crité-

rios utilizados são, comumente: vocação e potencial econômico do municí-

pio; capacidade de geração de ocupação e renda; aumento da arrecadação 

do município; capacidade de encadeamento produtivo com outros setores 

da economia etc.).

Inicialmente são discutidos os problemas e oportunidades do setor 

econômico e do empresariado alvo de atuação do projeto; em seguida prio-

rizam-se os pontos mais importantes, que serão alvo da atuação do proje-

to212; define-se quais são os objetivos (plano mais abrangente) e resultados 

(o que pode ser medido, mensurado) que o público-alvo do projeto deseja, 

em um período de tempo que varia geralmente de um a três anos. Após 

discussão das alternativas para resolver tais problemas, cria-se um plano 

de ação que visa atacar e resolver os problemas levantados e um comitê 

gestor do projeto, governança responsável pela execução e gerenciamento 

do projeto.

A seguir, apresentamos as principais conclusões, a partir da análise de 

pesquisa de observação participante com gestores de projetos de desenvol-

vimento local-setorial do Sebrae em Goiás no ano de 2007:

c.1) Processo de construção e elaboração dos projetos

Entre vários gestores do Sebrae em Goiás, há a percepção de que 

os projetos, em sua formulação inicial nos padrões da Metodologia Geor 

(alguns projetos já estão implantados nesta metodologia desde 2004 e já 

passaram, portanto, por várias reestruturações e atualizações), foram im-

plantados “a toque de caixa” e que estavam “apenas cumprindo o prazo 

212  Os pontos que não são priorizados fi cam documentados no Sistema de Gestão de Informação da  Os pontos que não são priorizados ficam documentados no Sistema de Gestão de Informação da 
Gestão Estratégica Orientada para Resultados (www.sigeor.sebrae.com.br), no item �documentos rela-
cionados”, e passam a fazer parte do que se pode chamar do conteúdo de �estoque” ou �reserva”, que 
deverá ser acionado quando os pontos prioritários forem resolvidos.

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político



339

Desenvolvimento Político: uma abordagem a partir dos conceitos de Governança Política, Capital Político e Autogoverno

dado pelo Sebrae Nacional, sem tempo para discutir o projeto com a pro-

fundidade necessária”.

Há uma percepção generalizada, por parte dos gestores de projetos, 

de que os prazos que tiveram de ser cumpridos por exigência do Sebrae 

impediram a estruturação de bons projetos, visto que os parceiros não pu-

deram responder a tempo ao Sebrae. Assim, os Gerentes de Unidades e a 

Diretoria também não puderam se envolver na elaboração e estruturação 

dos projetos, delegando esta tarefa, em alguns casos, para os consultores 

credenciados na entidade, muitos dos quais assumiram o papel de gesto-

res de projetos, implicando em baixa captação de recursos por parte dos 

parceiros e também na não adesão de importantes parceiros.

O curto tempo definido pelo Sebrae foi insuficiente para as articula-

ções com parceiros e empresários para a estruturação dos projetos na 

metodologia Geor, visto que seria necessário um levantamento de ações, 

um processo de negociação e pactuação de interesses, o que culminou 

por não se respeitar o tempo do público-alvo e dos parceiros, vez que não 

houve tempo hábil para discussão do projeto.

Em decorrência disso, houve um comprometimento da qualidade de 

vida dos gestores, resultando em sentimento de frustração e incompetência 

diante das pressões por resultados em um curto espaço de tempo.

Ao se estipular prazos inviáveis para articulações e negociações dos 

projetos junto aos parceiros se atropela o fundamento principal da Geor, 

que é o foco no público-alvo, isto é, nos clientes do Sebrae, que, indubita-

velmente, não possuem a mesma disponibilidade de tempo dos técnicos 

da entidade.

c.2) Aumento da participação efetiva de empresários e empreende-

dores nas Associações213 e Cooperativas que participam do projeto e nas 

ações disponibilizadas nos projetos

213  As associações são consideradas por Putnam (2005, p. 103) como estruturas sociais da coopera- As associações são consideradas por Putnam (2005, p. 103) como estruturas sociais da coopera-
ção.
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Apesar do crescimento acentuado do número de associações partici-

pantes dos projetos, o número de filiados, muitas vezes, é ínfimo e mesmo 

entre os afiliados há, ainda, baixa participação, o que pode ser explicado 

pelos seguintes motivos: a) o afiliado é recrutado, muitas vezes, sem uma 

devida noção do processo associativo; b) percepção de que a associação 

e a participação não estão trazendo benefícios concretos para o associado 

(reclama-se, por exemplo, de excesso de reuniões e da falta de resulta-

dos).

Segundo análise dos dados empíricos, aproximadamente 40% dos 

participantes dos projetos atuam efetivamente em reuniões e processos 

deliberativos; já no campo das ações, quase a totalidade participa de algu-

ma ação, sendo que 40% participam de mais de uma ação.

c.3) Processo de gestão e monitoramento dos projetos 

Nos projetos de desenvolvimento implementados na metodologia 

Geor, o planejamento e todo o processo de construção, execução, gestão 

e monitoramento são feitos de forma compartilhada, por todos os atores 

envolvidos. Não existe, portanto, um “planejamento descendente”, feito “de 

cima para baixo”: Estado, terceiro setor e empresariado (mercado) traba-

lham de forma associada.

O Sebrae atua como coordenador metodológico, explicitando o con-

teúdo e auxiliando na estruturação dos componentes do projeto (tais como 

objetivos, resultados, público-alvo, problemas e oportunidades, ações e 

focos estratégicos).

Cada projeto de desenvolvimento possui seu comitê gestor, governan-

ça, cujo papel é proporcionar um desenvolvimento sustentável, focado no 

protagonismo dos atores partícipes do projeto, que passam a se sentir res-

ponsáveis pelo fomento do setor, mobilizando recursos privados e públicos 

para o desenvolvimento de seu setor de atuação, permitindo aos atores a 

tomada de iniciativas autônomas, de igual para igual, junto com o governo, 

para a solução de problemas locais.

A participação dos atores locais no comitê gestor dos projetos é de 

fundamental relevância, visto que ela permite exercitar a capacidade des-
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ses atores de fazer escolhas, deter e compartilhar seus interesses e ne-

cessidades, com vistas à busca do consenso e do entendimento. O que 

se percebe é que, no início das discussões, cada ator (representando sua 

organização, sua instituição) possui um projeto individual, que deverá ser 

convergido, ao final do processo, para um projeto coletivo, que terá como 

conteúdo os pontos de entendimento e consenso, embora isso nem sempre 

se verifique.

c.4) Participação e percepção de que o projeto pertence de fato à 

coletividade

Como sugere a análise empírica realizada nos projetos onde a me-

todologia Geor foi aplicada, a participação dos atores na construção dos 

projetos leva a um sentimento de pertencimento e a uma vivência do es-

paço público que contribui, na maioria dos municípios analisados, para um 

comportamento cooperativo entre o Poder Público e a comunidade em uma 

rede que incentiva a formação de laços de confiabilidade entre ambos.

É necessário ressaltar, entretanto, que em vários municípios pesqui-

sados predomina a cultura política da centralização, do poder autoritário do 

governo municipal, que busca centralizar as ações em torno de sua gestão 

e monopolizar os rumos do conteúdo do projeto ou do comitê gestor.

Casos de centralização do poder da prefeitura foram percebidos, por 

exemplo, na cidade de Caldas Novas (GO), onde “a prefeita é quem manda, 

de forma coronelista. Ela é a dona da cidade”, segundo relato de um entre-

vistado em 2007, que preferiu manter-se anônimo. As pessoas envolvidas 

no projeto (líderes empresariais, gestores e representantes de entidades 

parceiras) têm receio de se indispor com a prefeita, com medo de perse-

guição política. A título de exemplo citou-se o uso do aparelho estatal para 

fazer fiscalizações mais rígidas nos estabelecimentos de empresários que, 

de alguma forma, “se indispuseram” com a administração pública local.

É possível analisar, da parte dos atores sociais envolvidos com esses 

experimentos participativos, um aumento de cultura cívica nos participantes 

dos projetos, mudanças nas representações acerca do mundo público e 
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da sua participação política, e um impacto sobre determinadas políticas 

públicas.

Fato interessante é que nos projetos desenvolvidos pretende-se pas-

sar o sentimento de que o projeto deve ser “assumido”, “incorporado” pelo 

segmento que é escolhido como público-alvo, em última instância, o em-

presariado local do setor econômico atendido (apicultores, confeccionistas, 

piscicultores, moveleiros, dentre outros). O papel do governo (municipal, 

estadual e federal), bem como das instituições de apoio (com destaque 

para as que participam com mais intensidade nos projetos, como Sebrae, 

Senai, Universidade Estadual de Goiás, Associações Comerciais e Indus-

triais, Cooperativas e Associações de produtores), fica reduzido à esfera 

de atuação como agentes de fomento para o desenvolvimento local e se-

torial, cabendo ao segmento empresarial ou social que é alvo do projeto 

o empoderamento não somente pela formulação e construção do projeto, 

mas também pela articulação, para que a agenda de ações seja executada, 

monitorada e avaliada.

Observamos, ainda, que, apesar dos diversos projetos analisados 

seguirem uma única metodologia (Geor), o que envolve o processo de ela-

boração de diagnóstico e pesquisa sobre os pontos fortes, fracos, oportuni-

dades e problemas relacionados ao segmento foco do projeto (confecção, 

leite e derivados, tecnologia da informação etc.), estruturação do projeto, 

criação de comitê gestor, formação, funcionamento e a própria capacitação 

dos membros, cada projeto possui uma dinâmica e resultados que variam 

de localidade para localidade, de modo que podemos pensar em uma di-

nâmica contextual na qual esses instrumentos participativos se adaptem 

melhor em determinados contextos do que em outros.

O projeto de desenvolvimento da confecção de moda feminina de Goi-

ânia, por exemplo, possui um comitê gestor atuante, com uma sistemática 

de reuniões de monitoramento (eles se reúnem todas as terças-feiras), en-

quanto vários outros projetos não possuem um comitê gestor organizado, 

nem uma sistemática de reuniões de monitoramento e avaliação do projeto 

tão consistente.
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c.5) Capacidade que o projeto possui de promover alterações nos ní-

veis de desenvolvimento sustentável da localidade atendida (principalmen-

te desenvolvimento nos níveis socioeconômico, ambiental e político) 

Em que pesem as diferenças encontradas nos vários municípios ana-

lisados, portadores de dinâmicas políticas e econômicas distintas, em geral 

encontramos evidências empíricas de que os projetos de desenvolvimento 

setoriais estruturados na metodologia Geor são vistos como mobilizadores 

de ações coletivas (com um caráter de institucionalização) em termos de 

arena pública, com a presença de discursos dos vários atores que partici-

pam do projeto (Sebrae, Senai, prefeituras, governo estadual, associações 

empresariais, universidades etc.).

Essa pluralidade de discursos faz com que, em um dado momento, 

elementos que alguns atores destacam como sendo prioritários na agenda 

do projeto não sejam vistos como tal por outros atores. É o que aconte-

ceu, por exemplo, em Jaraguá, quando, no início das discussões sobre a 

elaboração do projeto de desenvolvimento do APL de Confecção daquele 

município, alguns atores (dentre os quais se destacou o Sebrae) enfatiza-

vam a importância de se combater dois fatores restritivos à sustentabilidade 

do APL: a presença da mão de obra infantil no elo de acabamento pós-

lavagem214 e a poluição ambiental causada pelas lavanderias.

Após muitas discussões, ficou de fora do escopo do projeto o primeiro 

item (uso da mão de obra infantil), tendo apenas o segundo item, ainda que 

214  Pesquisa realizada pelo Sebrae/GO (2005, p. 15) identificou no APL de Confecção de Jaraguá a 
presença de 813 estabelecimentos, distribuídos em 12 elos distintos: Indústria de Confecção (a dona 
da marca e quem acompanha e coordena todo processo de produção); Corte (responsável por enfestar 
- dobrar - o tecido e executar o corte seguindo os próprios moldes ou aqueles especificados e envia-
dos pela confecção); Facção (faz a costura das roupas, juntando as partes cortadas. Muitas confecções 
incorporam a facção na empresa e terceirizam uma parte); acabamento pré-lavagem (empresas apare-
lhadas com máquinas especializadas em casear, chulear, pregar botões e outros equipamentos); lavan-
deria (tratamento do tecido quanto à coloração e textura); acabamento pós-lavagem (após a lavagem, 
existem lugares onde são realizados a catagem de linha, passagem das peças, o controle de qualidade 
e até a embalagem. Assim, quando retornam à confecção, a roupa já está pronta para distribuição); 
bordagem; estamparia (segue a mesma linha da bordagem. Dependendo da estampa, é feita antes ou 
depois da lavagem); representação comercial (pessoas/empresas responsáveis pela comercialização da 
mercadoria dentro e fora do Estado); transporte (após a venda concluída, são responsáveis pela entrega 
do produto); fornecimento (composto pelos fornecedores de tecidos, aviamentos e embalagens para 
os elos da cadeia produtiva do APL); estilismo (parte inicial do processo de produção, os estilistas são 
responsáveis pelo processo de criação da roupa através de desenho); modelismo (são os modelistas os 
profissionais responsáveis pelo molde da roupa que é feito por meio do desenho criado pelo estilista).
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de forma tímida, aparecido no âmbito do projeto. Isso já representara um 

avanço, pois esta fora a primeira vez que um número tão significativo de 

atores (incluindo o poder público municipal e estadual, junto com entidades 

do terceiro setor e empresários) discutira a questão ambiental de forma tão 

contundente e formulara um conjunto de ações para solucioná-la.

Os experimentos de participação da sociedade na discussão de proje-

tos de desenvolvimento setorial e local, além de ampliarem a participação 

política, com a incorporação de novos atores ao processo político decisório, 

vêm promovendo um incremento da capacidade de pressão e negociação 

que tais grupos possuem junto ao governo (principalmente nas esferas mu-

nicipal e estadual), que passa a ter, no comitê gestor de cada projeto, uma 

interlocução com uma significativa parcela da população organizada.

A incorporação pelos atores sociais (principalmente os empresários 

e os atores do terceiro setor) de uma cultura política de participação nas 

coisas públicas rompe com o modelo de democracia coordenada apenas 

pelos políticos profissionais, visto que insere a democracia no interior da 

ação coletiva social e possibilita o exercício da política como uma arena de 

negociação de conflitos e de intermediação de interesses.

c.6) Capacidade que o projeto possui de alterar a cultura e a dinâmica 

política do município

A presença e a participação dos atores nos projetos de desenvolvi-

mento local-setorial têm se mostrado um fator decisivo no despertar da vida 

política. Em alguns casos, o projeto é usado como um instrumento para se 

pensar nos rumos não apenas do setor específico de atuação, mas nos do 

próprio município, passando-se da discussão do desenvolvimento setorial 

para a do desenvolvimento local, mais amplo. Isso ocorreu, por exemplo, 

em Jaraguá, onde os participantes do Projeto de Desenvolvimento do Ar-

ranjo Produtivo Local de Confecção de Jaraguá se uniram para a elabora-

ção e implementação, em outubro de 2005, do “Plano de Desenvolvimento 

do APL de Confecção de Jaraguá”, que contém ações nas mais diversas 

áreas (como saúde e segurança pública).
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Alguns projetos possuem, inclusive, a capacidade de alterar a dinâ-

mica do jogo político municipal, conforme predissera Dahl (2005, p. 42): “A 

participação ampliada combinada com a competição política provoca uma 

mudança na composição da liderança política, particularmente entre aque-

les que conquistam cargos públicos por meio de eleições.” Isso ocorreu no 

município de Jaraguá, onde o presidente de uma das instituições parceiras 

do projeto, a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá (ACIJ), foi eleito 

prefeito, o que se deu, em grande parte, como fruto de sua projeção no 

meio empresarial atendido pelo projeto (no caso, o segmento de confecção, 

maior responsável pela riqueza daquele município), demonstrando que a 

descentralização do processo de definição e implementação de estratégias 

de desenvolvimento local, por meio do protagonismo e da participação dos 

atores e instituições, acaba por ampliar a democracia participativa, resul-

tando em uma nova cultura política local, na qual os atores e instituições 

se sentem corresponsáveis, juntamente com o Estado, pelo processo de 

desenvolvimento local.

Evidentemente, não é possível generalizar esse quadro, ocorrido em 

Jaraguá, para os demais projetos. Na maioria dos projetos que atendem a 

segmentos de baixa renda, a percepção é de que há uma apatia por parte 

de grande parte do público-alvo dos projetos.

É necessário entender esta apatia ou ausência de participação social 

em massa como um fato normal na trajetória do projeto, corroborando a 

observação levantada por Hirschman (1973, p. 41) de que é artigo de fé 

da teoria política que o funcionamento adequado da democracia requer um 

povo alerta, ativo, que faça o máximo uso da voz. Porém, conforme o au-

tor, “estudos empíricos realizados nos EUA a respeito do comportamento 

político e de votação, demonstrando a existência de considerável apatia 

política em grande parte do povo por longos espaços de tempo, abalaram 

esta crença”.

c.7) Cooperação interinstitucional

É importante ressaltar que, apesar da participação de vários atores no 

processo de elaboração e construção dos projetos, não se pode imaginar a 

existência apenas de colaboração e cooperação. Há a presença de agen-
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da oculta, estratégias para defesa de interesses pessoais, competição, 

controvérsias e conflitos, que devem ser resolvidos por meio de intensos 

processos de negociação em busca da geração de entendimento comum, 

expresso, ao final do processo, em um documento denominado “Acordo de 

Resultados”215.

A elaboração e pactuação do “Acordo de Resultados” entre os atores 

são feitas de forma transparente e pública, uma vez que os principais repre-

sentantes do setor econômico alvo do projeto participam de sua elaboração 

e estruturação, estando a versão final do projeto, após cerimônia pública 

de pactuação, disponível na Internet no site www.sigeor.sebrae.com.br, po-

dendo ser acompanhada por quem se interessar.

Contrariando a hipótese do senso comum, segundo a qual um sistema 

de consenso para o acordo e negociações estimula práticas de corrupção 

(como bem lembra Lijphart, 2003, p. 324), as entrevistas realizadas com os 

parceiros dos projetos demonstram que há uma percepção de que a prática 

da elaboração participativa do planejamento e do orçamento para a execu-

ção de projetos de desenvolvimento local-setorial, e sua disponibilização, 

principalmente via Internet (Sigeor), levam a uma pressão maior para que 

as organizações mantenham uma continuidade no apoio aos projetos, pois 

uma saída injustificada desgastaria sua imagem perante os demais parcei-

ros e perante o público-alvo atendido.

c.8) Recrutamento político dos atores pertencentes ao comitê gestor 

para cargos políticos (seja de confiança ou eletivos)

Uma forma inusitadamente clara de acesso de grupos de interesse à 

burocracia é constituída pelo surgimento de processos regulares de con-

sulta e negociação com esses grupos, como os comitês, conferências e 

comunicações informais, conforme destacam Almond e Powell (1972, p. 

61). Neste sentido, os Comitês Gestores constituem-se em porta de entra-

da para muitos atores políticos adentrarem a uma participação política mais 

consistente, seja por meio de cargos políticos de confiança ou eletivos.

215  Documento fi rmado no âmbito da metodologia Geor, de acesso público (cf.  Documento firmado no âmbito da metodologia Geor, de acesso público (cf. www.sigeor.sebrae.
com.br), no qual se descreve quais são os resultados e as transformações que se espera atingir via 
implantação do projeto e no qual todos os atores sociais, empresariais, políticos e estatais partícipes 
assumem o compromisso de fazer sua parte no processo de desenvolvimento do segmento-alvo.
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Isso é coerente com a hipótese de que os projetos são ambientes de 

decisão e, dessa forma, estar presente nos espaços de decisão significa 

estar presente nos centros de poder, o que facilita a ascensão de várias 

lideranças oriundas de ambientes de projetos à esfera formal de poder, 

onde podem inserir as demandas dos grupos que representam na agenda 

de tomada de decisões, dando-lhes visibilidade e relevância.

A entrada de atores oriundos dos ambientes de projetos na política 

profissional, seja por meio da ascensão ao poder, ocupando algum cargo 

político público eletivo, seja via inserção na burocracia, por meio de cargos 

de confiança, torna a política profissional mais responsiva às demandas 

desses projetos e faz com que eles cumpram seu papel de iniciação e so-

cialização política.

Por meio da observação participante, pôde-se notar que a participa-

ção em comitê gestor, fórum de deliberação, associações de produtores ou 

associações civis ou outras instâncias de governança tem sido uma forma 

mais atrativa de participação política popular do que a participação em par-

tidos políticos, tendo em vista que, com raras exceções, os partidos atual-

mente só têm grupos de dirigentes que atuam durante todo o tempo, pois 

a quase totalidade dos que votam nos candidatos de um partido não tem 

filiação partidária ou só se liga a um partido às vésperas de uma eleição, 

passando a ignorá-lo depois do período pré-eleitoral216.

Possivelmente, uma das contribuições do Sebrae para o desenvolvi-

mento político ocorre, justamente, no campo do capital político, que, no en-

tender de Juarez de Paula Ferreira Filho (2011), é uma variação do capital 

social, só que este último é mais abrangente.

216  Isso corrobora a hipótese defendida por Dallari (1985, p. 61), segundo a qual, sem a efetiva e 
permanente participação de muitos militantes, os partidos não conseguem superar a característica de 
agrupamentos elitistas, controlados e usados por seus dirigentes. Isso foi mais agravado com o apareci-
mento de grande número de organizações comunitárias, fenômeno que está ocorrendo hoje em muitas 
partes do mundo e que é especialmente dinâmico e vigoroso no Brasil: �Essas organizações comunitá-
rias são agrupamentos de interesses, ou seja, reúnem pessoas que têm interesses comuns, agindo em 
função de problemas concretos e imediatos. Essa característica torna mais atraentes as organizações 
comunitárias, as quais, além disso, vêm-se formando a partir da base, reunindo em condições de igual-
dade todas as pessoas que têm interesses fundamentais em comum. Desse modo, os participantes 
sentem que seus problemas reais estão sendo considerados com muito mais objetividade do que nos 
partidos. E a quase inexistência de formalismos, sem uma hierarquia rígida separando dirigentes e diri-
gidos, dá a todos a sensação de estarem participando das decisões.”
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Tem a ver com confiança, cooperação e organização da sociedade. 

Quanto mais as pessoas confiam umas nas outras, mais elas cooperam. 

Quanto mais elas cooperam, mais elas se organizam. Quanto mais organi-

zadas elas estão, mais elas influem na tomada de decisões, influem no em-

poderamento. Então o capital social é decisivo para que o empoderamento 

exista, pois você tem de ter um ambiente de confiança e cooperação. Nós 

sabemos que no Brasil nosso capital social ainda é baixo, porque reflete 

nossa baixa capacidade de confiança e de cooperação; em muitas regiões 

do País, o nível de cooperação é baixo e prevalece a cultura do “cada um 

por si” e isso está sendo revertido pouco a pouco. Temos de aumentar o 

nosso capital social para enfrentar os elementos desagregadores da socie-

dade (como criminalidade, miséria e violência).

Uma das facetas do capital político, para Juarez de Paula, é justamen-

te a questão da representação política, do empoderamento, do autogover-

no, pontos a respeito dos quais o Sebrae também possui impacto positivo, 

vez que, na percepção do técnico do Sebrae Nacional que comandou du-

rante muito tempo a área de DLIS, uma das expressões do capital social é 

a representação política:

A capacidade que algumas pessoas têm de representar o coletivo, 

de exercer o poder em nome das outras, em nome da sociedade. Durante 

muito tempo, o exercício da política foi privatizado pelas elites. Então se 

trata de você ampliar a esfera pública, se trata de dar mais amplitude, aces-

sibilidade das pessoas comuns ao exercício do poder político.

Nesse ponto, o Sebrae tem, também, apresentado significativa con-

tribuição, conforme corroborado na pesquisa de campo ora apresentada, 

dado o papel da entidade na formação de novas lideranças políticas e na 

ampliação dos espaços de deliberação, governança e poder.

c.9) Coerência entre discurso e prática dos parceiros dos projetos

Nota-se que há a defesa, por meio de discurso explícito dos atores 

que participam do projeto, principalmente da parte do Sebrae217, a respeito 

217  O Sebrae se coloca como coordenador metodológico, vez que é detentor da metodologia de  O Sebrae se coloca como coordenador metodológico, vez que é detentor da metodologia de 
Gestão Estratégica Orientada para Resultado e da ferramenta na qual os projetos são estruturados, isto 
é, o Sigeor, disponível no site www.sigeor.sebrae.com.br.
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da necessidade de se estabelecer parcerias e cooperação entre as ins-

tituições, principalmente entre as instituições que atuam com programas 

afins e no mesmo território. Esse discurso é comumente traduzido na frase 

“sozinho se vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe”, dita pela alta 

direção do Sebrae (diretores e gerentes de unidades), bem como por frases 

que constam nos documentos oficiais do Sebrae, como as seguintes:

A atuação dos gestores de projeto e coordenadores deve-se integrar 

aos modelos de organização de cada unidade do Sebrae, assegurando o 

cumprimento das normas, procedimentos e processos de tomada de deci-

são no âmbito de cada projeto. Por outro lado, o sucesso do projeto depen-

de da cooperação, orientação e apoio da organização funcional, para que o 

gestor do projeto possa exercer as atividades de gerenciamento previstas 

neste Manual. (Sebrae, 2006a, p. 50)

Ou ainda: “O monitoramento do projeto, que deve ser realizado de 

modo contínuo, permite o apoio e a cooperação dos diferentes órgãos das 

instituições parceiras para assegurar a implantação efetiva do projeto, a 

qualidade de seus resultados e a superação de dificuldades que ocorram 

ao longo da execução” (Sebrae, 2006a, p. 60).

Em que pese haver um esforço das organizações parceiras dos pro-

jetos de atuar de forma cooperativa, existe, na prática, uma percepção, por 

parte de alguns parceiros (principalmente de órgãos governamentais), de 

que o Sebrae tenta ficar em evidência, quando se trata da divulgação dos 

projetos, em detrimento da imagem dos demais parceiros. Muitas entida-

des e órgãos que participam de alguns projetos se sentem, inclusive, como 

coadjuvantes, e creem participar de “um projeto do Sebrae”, e não de um 

projeto coletivo.

Da parte da alta gestão do Sebrae (diretores e gerentes de unidades), 

nota-se, também, que a entidade, ao participar com um percentual maior 

de recursos nos projetos, deve ter “a palavra final”. Percebe-se, ainda, um 

desinteresse, por parte da alta gestão da empresa, em cumprir alguns com-

promissos assumidos publicamente no “Acordo de Resultados”, documento 

oficial que congrega os compromissos públicos de cada um dos atores que 

participam dos projetos. Já entre o corpo técnico do Sebrae, nota-se um 

elevado grau de comprometimento, principalmente porque, na opinião dos 
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técnicos que participam diretamente do projeto, “é o nome do Gestor do 

Projeto que está em jogo”.

As governanças, ou redes de coordenação dos projetos, possibilitam 

mais pressão por políticas públicas e por seus resultados, o que leva ao 

estabelecimento de regras mais claras no funcionamento do aparelho do 

Estado e ao estabelecimento de relações de confiança entre os atores en-

volvidos, fortalecendo as instituições sociais e políticas locais.

Ao trabalhar questões como confiança, solidariedade e cooperação, 

nos territórios em que atua, o Sebrae contribui diretamente não apenas no 

campo do desenvolvimento econômico, mas, também, no desenvolvimento 

político desses grupos e das localidades onde os projetos são implanta-

dos, favorecendo a implementação de processos deliberativos que dão aos 

cidadãos acesso a um conjunto de informações acerca da alocação dos 

recursos públicos, o que, para Evans (2003, p. 47), “dá aos cidadãos um 

interesse mais claro em monitorar a implementação dessas decisões”.

d) Fomento de governanças locais e setoriais, pelo Sebrae

Apesar do fato de as governanças dos projetos serem compostas por 

um número consideravelmente pequeno de participantes (entre sete e 15 

integrantes, em média), isso não é demérito. 

O poder destas instâncias de governança, em que pese o número 

relativamente pequeno de participantes, também é relevante e notou-se, 

durante a observação participante, que, quanto ao aspecto de sua legitimi-

dade e capacidade de se fazer ouvir, mesmo as governanças de projetos 

de desenvolvimento que não são muito organizadas conseguem interferir 

na pauta e na agenda política local.

As governanças, fomentadas por meio das instâncias denominadas 

de comitês gestores, mediadas pelo Sebrae, no âmbito da metodologia Ge-

or, constituíram-se em espaço no qual foi possível observar a discussão, o 

planejamento e a elaboração de projetos de desenvolvimento, notando-se 

a ocorrência de processos de deliberação e decisão política entre o Estado 

e os atores da sociedade civil, dentre os quais as representações populares 
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e as lideranças dos segmentos alvo dos projetos de desenvolvimento local-

setorial.

O comitê gestor funciona como um fórum de desenvolvimento local/

setorial, que institucionaliza a participação dos atores que compõem a go-

vernança, permitindo-lhes a ampliação do espaço público de deliberação 

acerca dos problemas e soluções de determinado segmento econômico e 

social.

Nos ambientes de projetos, o Sebrae, pelo seu protagonismo e inicia-

tiva, possui um papel de destaque, muitas vezes tendo mais importância e 

visibilidade, na percepção dos agentes locais, do que vários órgãos gover-

namentais, muitas vezes relegados a um papel secundário, sendo que o 

Sebrae, não raramente, torna-se o principal protagonista, como comprova-

do nas pesquisas de resultados dos projetos estruturados na metodologia 

Geor, principalmente em segmentos nos quais o Sebrae possui expertise, 

como turismo, cultura, artesanato e agronegócios.

Além da estrutura de comitê gestor, o Sebrae atua, também, na for-

mação e fortalecimento de outras instâncias de governança, principalmente 

de agências locais de desenvolvimento, fóruns de discussão e deliberação, 

associações, cooperativas e conselhos deliberativos e consultivos locais.

e) Os impactos da atuação do Sebrae em Goiás na formação de 

novas lideranças políticas a partir dos ambientes de projetos e na re-

configuração do poder local

Esta seção trata de uma dimensão importante dos projetos de de-

senvolvimento: seus impactos no campo da formação de novas lideranças 

políticas, geradas dentro destes ambientes de projetos.

A pesquisa de campo demonstra que uma parte significativa das pes-

soas que assumem papel de liderança em algum comitê gestor ou fórum 

local de projetos de desenvolvimento acaba se interessando com frequ-

ência pela carreira política, assumindo cargos, seja no âmbito da política 

governamental (geralmente no Poder Executivo local, ocupando o cargo 

de prefeito, secretário ou assessor municipal e, mais raramente, no Poder 

Legislativo local, ocupando cargo de vereador ou de assessor na verean-
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ça), ou, ainda, na política cívica comunitária (assumindo a presidência ou 

coordenação de associações, cooperativas, comitês ou fóruns deliberativos 

locais).

A participação nos ambientes de projeto, em termos de comitê gestor 

ou fórum de desenvolvimento, tem relevantes consequências políticas, pois 

favorece o fortalecimento da conexão do cidadão que participa destas ins-

tâncias com outras instituições da comunidade.

De fato, pôde-se perceber um efeito cumulativo do envolvimento em 

atividades comunitárias. Geralmente, os participantes de comitês, associa-

ções, fóruns de desenvolvimento ou organizações afins apresentaram uma 

vida política mais ativa e uma rede maior de contatos218. Em síntese, con-

cordando com Lipset (1967, p. 205), “a participação em grupos apolíticos 

ativa o engajamento político”.

Podemos notar um papel pedagógico da ascensão de líderes oriundos 

de camadas populares a cargos políticos profissionais, acarretando mudan-

ças na dinâmica social e política da comunidade local, resgatando a espe-

rança e a crença de que, se um de seus pares conseguiu galgar tal cargo 

político, isso é possível para outras pessoas e, também, a expectativa de 

que tal pessoa, ocupando um cargo com alto poder de decisão, olhará por 

ele, o ouvirá e atenderá a suas demandas219.

No caso da atuação do Sebrae em ambientes de projetos de desen-

volvimento, levantamos um número significativo de lideranças políticas que 

ou construíram sua imagem pública a partir de sua atuação no projeto, ou 

utilizaram a instância do projeto de desenvolvimento para fortalecer esta 

imagem, inicialmente atuando na governança política e, posteriormente, 

passando efetivamente a ocupar cargos nas instâncias governamentais.

Os novos atores que entram na vida política se apropriam dos bene-

fícios oriundos de sua participação nos projetos de desenvolvimento local 

e setorial, tais como sua exposição perante a comunidade, a relação de 

218  Lipset (1967, p. 205) cita uma pesquisa realizada na Alemanha, de acordo com a qual os indivíduos 
pertencentes a várias associações, tais como clubes esportivos, clubes sociais etc., se interessavam mais 
por política.
219  Isso fi cou evidente na história recente, seja na eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no  Isso ficou evidente na história recente, seja na eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no iz Inácio Lula da Silva, no  Inácio Lula da Silva, no 
Brasil, seja na eleição de Barack Obama, nos Estados Unidos, ambos oriundos de famílias pobres ou 
com forte traços de superação (o primeiro, por ser nordestino; o segundo, por ser negro).
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confiança que é gerada e a captação de recursos para os segmentos bene-

ficiados pelos projetos, em que pesem os conflitos e disputas220 suportados 

por estes novos atores.

O Sebrae exerce um importante papel na formação de novas lide-

ranças, pois estimula a criação de espaços de deliberação e de discus-

são que permitem a participação dos cidadãos em processo discursivo, 

na elaboração de projetos de desenvolvimento que resultam em planos de 

ação, cujas implementações dão visibilidade aos integrantes das entidades 

que participam da governança, muitas vezes empresários ou empregados 

ligados ao setor de atuação do projeto ou ainda técnicos de segundo ou 

terceiro escalão que acabam ascendendo a cargos políticos importantes, 

remodelando a distribuição do poder de arranjos políticos institucionais não 

raras vezes dominados por uma oligarquia política.

Desta forma, o Sebrae contribui para a ampliação da igualdade políti-

ca, no sentido de uma melhor distribuição do poder político, ou ampliando 

as chances de acesso e exercício do poder para pessoas simples, de ca-

madas populares, auxiliando na realização de uma condição indispensável 

ao desenvolvimento socioeconômico e político e ao jogo democrático: a 

diminuição dos conflitos e a redistribuição dos recursos políticos.

Isso corrobora a hipótese inicial da pesquisa de que o Sebrae, ao 

atuar como agência de desenvolvimento221, promovendo a execução de 

projetos de desenvolvimento setorial, local ou territorial, acaba por ter signi-

ficativa relevância e impacto na reconfiguração do poder local, favorecendo 

a renovação das lideranças políticas locais222, pois inocula em comunida-

220  A existência de conflitos se dá em função de vários fatores, tais como as diferenças de interesses 
entre os atores que participam dos projetos, processo que resulta na perturbação do equilíbrio de po-
der então instalado, gerando ações corretivas que visam o restabelecimento deste equilíbrio, por meio 
de uma lógica de interdependência que unifica os propósitos dos participantes em torno da manuten-
ção do sistema (Cypriano, 2004, p. 156), enquanto outros atores buscam sua renovação.
221  Percebeu-se, ao longo da pesquisa de campo, que as várias gestões do governo federal têm dado  Percebeu-se, ao longo da pesquisa de campo, que as várias gestões do governo federal têm dado êm dado m dado 
ultimamente mostras do incentivo aos projetos de desenvolvimento local. No caso do Governo FHC, 
criou-se a Rede DLIS, presente em todo o território nacional, com a figura dos agentes de desenvolvi-
mento local. No caso do Governo Lula, o apoio às comunidades de projetos foi feito via estratégia de 
atuação em Arranjos Produtivos Locais, muitas vezes com a transferência de recursos diretamente para 
entidades locais que participam destes projetos, sem passar pelos governos estaduais e municipais.
222  O conceito de liderança política é entendido aqui em alusão ao campo da política partidária e, 
também, à dimensão da atuação coletiva dos atores locais, que ocupam cargos de lideranças empre-
sariais, de presidentes e coordenadores de associações, cooperativas, comitês, conselhos, sindicatos, 
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des políticas tradicionais novos elementos que fomentam o surgimento de 

novas lideranças políticas, que, por sua vez, criam tensões e provocam 

modificações nos parâmetros das funções políticas locais.

Conforme comprovado na pesquisa de campo, geralmente depois de 

participarem de projetos de desenvolvimento, várias pessoas acabam por 

ter sua imagem pública fortalecida, em decorrência da sua boa atuação 

nestes projetos, pois procuram capitalizar ações de destaque (cursos, pa-

lestras, consultorias, missões, visitas técnicas etc.), se projetando diante 

das comunidades locais como “benfeitoras” e provedoras destas ações, 

juntamente com as entidades que fazem parte do projeto.

Assim, mesmo após encerrarem sua participação em projetos, ou 

mesmo após tais projetos serem extintos223, estas pessoas carregam con-

sigo os ensinamentos básicos apreendidos nestes ambientes e, não raras 

vezes, utilizam tais ambientes para se projetarem politicamente.

Dessa forma, geralmente um grupo que participa de um projeto não 

“morre”, ele se “rearranja”, se transforma, e seus integrantes passam a for-

mar novos grupos, novas relações e conexões.

No caso da pesquisa, nos concentramos em integrantes ou ex-inte-

grantes de projetos de desenvolvimento que emergem destes ambientes 

para adentrar na vida política profissional ou comunitária, o que é significati-

vo, pois, como ocupantes de cargos públicos, geralmente acabam podendo 

tomar decisões importantes para o segmento em que atuam.

O que se constata é que a experimentação dos atores locais nestas 

instâncias de ação coletiva aumenta seu interesse e envolvimento na polí-

tica, os qualifica e instrumentaliza no acesso a posições de liderança, bem 

como lhes permite ampliar seus conhecimentos, incentiva-os a se capacita-

rem e, com isso, aumenta a complexidade de suas crenças políticas.

Percebeu-se que a grande contribuição do Sebrae neste processo é 

que parte significativa dos agentes que atuam como parceiros do Sebrae e 

ascendem a posições de poder geralmente é bem preparada tecnicamente 

fóruns ou grupos de trabalhos, se destacando na comunidade por sua atuação coletiva.
223  Tendo passado, portanto, pelas quatro fases de um grupo, conforme defende Schutz (1978): in- Tendo passado, portanto, pelas quatro fases de um grupo, conforme defende Schutz (1978): in-
clusão, controle, afeição e separação.
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e acaba contrastando com grande parte dos demais integrantes, que pos-

suem apenas visão política, mas não possuem formação técnica suficiente. 

Ademais, por se tratar de pessoas geralmente oriundas de bases sociais, 

acabam causando um desequilíbrio no sistema de poder local, e, com sua 

ascensão, tendem a beneficiar camadas mais pobres e desfavorecidas da 

população por meio de sua atuação política.

No processo de observação participante, identificamos vários atores 

que ascenderam à vida política profissional em cargos eletivos ou de con-

fiança, e a percepção declarada destes atores é a de que o Sebrae con-

tribuiu, direta ou indiretamente, em sua trajetória política, seja por meio da 

visibilidade que lhes deu, seja pelo fortalecimento de seus nomes (princi-

palmente pelo atributos de confiança e por passar a imagem de alguém 

responsável pela obtenção de benefícios coletivos para o segmento em 

que atuam), seja pelas diversas capacitações às quais tiveram acesso.

A observação participante nos permitiu concluir que ambientes de pro-

jetos são um grande celeiro produtor de novas lideranças, que passam a 

ocupar cargos de relevância no cenário político de pequenos municípios: 

a) no Poder Executivo, em secretarias, superintendências e assessorias; b) 

no Poder Legislativo municipal, ocupando cargos de assessorias ou mes-

mo de vereadores; c) no terceiro setor, de forma mais ampla, seja pela 

ocupação de cargos de coordenação ou presidência de associações ou 

cooperativas, grupos ou comitês gestores, fóruns de desenvolvimento ou 

outras instâncias afins.

A seguir, listamos alguns casos de lideranças políticas e instituições 

de governança local que se formaram nos ambientes de projetos fomen-

tados pelo Sebrae em Goiás, várias das quais tivemos a oportunidade de 

entrevistar durante a pesquisa de campo:

• Alto Paraíso: apoio no fortalecimento da Associação Comunitária da 

Vila de São Jorge/ASJOR. Nesta cidade, foram eleitos como prefeito 

o Sr. Uiter Gomes de Araújo (2005-2008) e como vereadora a Sra. 

Aristéia Avelino do Nascimento Santos (“Téia”), ambos oriundos do 

Projeto de Desenvolvimento do Turismo de Alto Paraíso e Região da 

Chapada dos Veadeiros;



356

• Jaraguá: nesta cidade, elegeu-se prefeito o Sr. Lineu Olimpio (2005-

2008 e reeleito nas eleições de 2008 para um segundo mandato). 

Oriundo do Projeto APL de Confecção de Jaraguá, o atual prefeito 

Lineu foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá 

(ACIJ), e, durante sua participação no projeto, ampliou ainda mais a 

sua visibilidade como liderança local.

• Goiânia: no âmbito do Projeto de Turismo da Região dos Negócios, 

identificou-se que o Presidente da Agência Goiana de Turismo (Goiás-

Turismo) foi, inicialmente, público-alvo de projeto do Sebrae e tributa 

boa parte de sua formação e ascensão profissional ao aprendizado 

oriundo de sua participação nesse projeto. Outro caso detectado foi 

o do Projeto APL de Tecnologia da Informação da Grande Goiânia, 

no âmbito do qual foi criada a Comunidade Tecnológica (Comtec)224, 

entidade que obteve importantes avanços para o segmento de tecno-

logia da informação, em Goiânia, como a criação de linhas de crédito 

diferenciadas e a revitalização de parte do Centro de Goiânia, capital 

de Goiás, por meio do projeto “Estação Digital”. Em Goiânia, foram 

identificadas outras entidades associativas criadas ou fortalecidas 

com o apoio do Sebrae, das quais destacamos a Cooperativa de 

Reciclagem de Lixo/Cooprec e a Associação Feira do Cerrado (que 

coordena a mais importante feira de artesanato da capital goiana);

• Niquelândia: criação da Associação Comunitária Santa Efigênia 

(ACSF), que enfrentou, inicialmente, a oposição da Prefeitura, que 

enxergava a associação como ameaça por organizar o segmento 

cultural da cidade, antes sob influência apenas da Prefeitura. Nesta 

cidade, detectou-se também que a atual secretária de Turismo, Sra. 

Priscila Jane Madureira, é ex-integrante de um grupo de trabalho da 

área de cultura fomentado pelo Sebrae;

• Colinas do Sul: o atual Chefe do Departamento de Cultura, Sr. José 

Nilo, é ex-integrante do Fórum de Desenvolvimento local, criado pelo 

Sebrae naquele município na época do Proder, no qual o referido 

ator despontou-se como liderança local no segmento de cultura;

224  Cf. site em que a Comtec divulga sua atuação:  Cf. site em que a Comtec divulga sua atuação: http://www.comtecgo.com.br/
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• Mara Rosa: o Sebrae atuou na estruturação do APL de Açafrão do 

Município de Mara Rosa e Região, assessorando na criação da Coo-

peraçafrão, cooperativa que organiza este segmento e, em parceria 

com a Universidade Federal de Goiás, auxiliou na alavancagem des-

ta atividade econômica, tornando o município referência goiana no 

cultivo do açafrão;

• Cavalcante: detectou-se que o ex-secretário de Turismo (Sr. João 

Lino) e a ex-secretária de Igualdade Racial (Sra. Lucilene Rosa dos 

Santos, atualmente gestora da Secretaria da Mulher e da Igualdade 

Racial) são, ambos, ex-estagiários do Sebrae e relatam a importân-

cia que a entidade teve na projeção de suas carreiras políticas;

• Bonfinópolis: criação da Associação Cultura 36, cujo presidente é o 

Sr. Lázaro Rodrigues da Silva Filho, ex-integrante do fórum de DLIS 

de Bonfinópolis;

• São Simão: o atual prefeito, Sr. Francisco de Assis Peixoto, é oriundo 

do fórum de DLIS;

• São João D’Aliança: a Sra. Zéria Severo foi participante de fórum 

DLIS e é, atualmente, uma das principais lideranças locais.

Apresentamos, a seguir, alguns depoimentos de entrevistados na 

pesquisa de campo realizada em 2011, que corroboram a importância do 

Sebrae na formação de lideranças políticas:

Depois do nosso contato com o Sebrae, eu notei que a gente come-

çou a deslanchar, aumentou o número de associados... Acabei aprendendo 

muitas coisas. Esses próprios eventos que a gente faz, a gente sabe que 

vai para comercializar e acaba trazendo de volta uma bagagem de conhe-

cimento, de intercâmbio. Você vai vendo o que tem que melhorar na sua 

vida para poder atingir algum objetivo, e vai melhorando a articulação, o 

modo de falar. Com relação ao que se vê lá, você tem que passar para o 

grupo, então é preciso falar mais claramente para o grupo poder entender o 

que aconteceu lá, para se ter também uma resposta positiva. Para mim, foi 

muito bom a questão de articular, de conhecer outras pessoas, de melhorar 

a comunicação com o grupo, melhorar a qualidade do trabalho que a gente 
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vinha fazendo. O Sebrae foi fundamental para a gente se tornar mais co-

nhecido, chegar nos lugares e as pessoas falarem: “Aquele ali eu conheço, 

ele é lá de Córrego do Ouro”. Então, a gente foi se firmando, criando um 

nome dentro da associação, pelas consequências dos atos que a gente 

vinha fazendo, da presença em eventos promovidos pelo Sebrae. Tudo isso 

tudo ajudou muito, me fez crescer muito. (Freire, 2011)

O Sebrae contribuiu bastante na minha vida profissional, porque eu 

sempre estive envolvido em todas as ações do Sebrae em Caldas Novas, e 

isso veio fortalecer e fazer com que eu entendesse um pouco mais sobre o 

turismo, em nível nacional. (Sparapani, 2011)

Eu falo que o Sebrae me ensina a fazer. Eu tinha vontade de fazer, o 

Sebrae me ensinou a fazer, me trouxe conhecimento, me profissionalizou. 

Aquilo que eu tinha vontade de fazer, ele me ensinou como fazer. O Se-

brae foi o grande professor que eu tive, de como resolver um pouco dos 

problemas que eu tive. Eu falo que eu aprendi até a falar com o Sebrae. Às 

vezes até a forma de como hoje eu falo em público, muito disso eu aprendi 

dentro do Empretec [curso promovido pelo Sebrae]. Eu tirei proveito disso. 

(Peixoto, 2011)

O Sebrae me ajudou muito, abriu muito minha cabeça de uma visão 

diferenciada do que pode ser uma gestão. Eu aproveitei minha passagem 

pelo Sebrae para conhecer bastante o Sebrae, fazer muitos cursos. Fui o 

primeiro diretor a fazer o Empretec, e não só eu fiz, como coloquei a direto-

ria e os gerentes para fazer. Nós fizemos uma turma só para o Sebrae, foi 

o único Sebrae que fez isso. Isso foi muito importante, acho que o Sebrae 

me agregou essa coisa de empreendedorismo aplicado à gestão pública, 

e isso é importante. Eu aprendi também a importância da tecnologia na 

gestão, tanto que isso enriqueceu a minha visão enquanto gestor. Acho que 

o  Sebrae foi marcante na minha vida. (Felipe, 2011)

Quando eu fui trabalhar no Sebrae, eu era somente professor e o 

Sebrae levou a gente para Goiânia. Ficamos lá cinco dias fazendo curso. 
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Aprendi muito e quando voltei para minha cidade, voltei com outro espíri-

to, de liderança, o pessoal já me viu com outros olhos. Imediatamente fui 

convidado para ser secretário de Turismo e Meio Ambiente e daí não parou 

mais. Eu devo muito ao Sebrae, pelo conhecimento que eu ganhei dentro 

do Sebrae. (Passos, 2011)

Eu venho do movimento sindical dos professores, atuei um pouco na 

CPT, e quem é de movimento social tem uma tendência a ser radical, a não 

querer diálogo ou parceria com entidades empresariais. E aí nesse aspecto 

o Sebrae me ajudou pessoalmente a quebrar esse paradigma. O Sebrae 

fez um planejamento estratégico de ações, e aí citou várias atividades lá, 

e na época a consultora era a Elaine, aí ela dizia: “E aí, quais são os par-

ceiros?” Aí percebemos que tínhamos de colocar como parceiros entidades 

que a gente entendia que não compartilhavam com nossa linha ideológica, 

nossos princípios, mas, em nome de um projeto, você tem que fazer uma 

negociação. Nesse aspecto, o Sebrae ajudou muito a buscar parcerias, a 

partir dos projetos, isso nos ajudou muito a crescer. O outro aspecto foi 

entender o que era desenvolvimento sustentável. Aprendemos também 

com o Sebrae a ir para uma mesa de negociação, a elaborar propostas, 

projetos, a ter um desenho claro sobre onde você quer chegar, suas metas, 

resultados para você e para o parceiro. Tudo isso aí eu atribuo ao Sebrae 

na minha formação pessoal. Tivemos também formação sobre liderança, 

teve uma visita técnica a Pernambuco, uma exposição de Desenvolvimento 

Sustentável que teve como resultado apresentar nosso grupo na Feira do 

Empreendedor em Goiânia, mostrando a cultura como possibilidade de de-

senvolvimento econômico, e tudo isso valorizou o nosso grupo! Hoje somos 

Ponto de Cultura,com CNPJ e repasse de recurso federal. (Silva, 2011)

O Sebrae na minha vida profissional foi de fundamental importância: 

eu me qualifiquei, direcionei o meu trabalho, o meu foco de atuar e de 

estudar  foi através do estágio que eu fiz no Sebrae, durante a faculdade. 

Depois eu tive a oportunidade de ficar mais algum tempo como terceirizada, 

foi aonde eu me redescobri profissionalmente, porque aprendi a trabalhar 

com a questão cultural e da identidade afrodescendente, eu me reconheci 

como afrodescendente, como quilombola. Aprendi a valorizar mais ainda 
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minha cultura, aprendi a conhecer e a valorizar, porque às vezes a gente 

conhece, mas não valoriza. Aprendi muitas coisas que hoje são meu instru-

mento de trabalho, aprendi a trabalhar processos, a lidar com microempre-

sários, atender o público, tive a oportunidade de me qualificar também com 

os cursos do Sebrae, pois o Sebrae investe muito na qualificação da sua 

equipe de trabalho. Durante o tempo em que eu trabalhei no Sebrae eu me 

qualifiquei na área de economia da cultura e empreendedorismo étnico e se 

eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura de Cavalcante foi devido 

à experiência que tive no Sebrae, pela minha formação profissional, que se 

deu no Sebrae. (Santos, 2011)

Tive a oportunidade, no Sebrae, de fazer algo que talvez em outro 

lugar não teria feito, porque é uma organização que tem orçamento e que 

pode realizar coisas, se for prioridade da gestão. Então eu tive essa oportu-

nidade, um gestor que apostou no meu trabalho, que bancou o sonho que 

era a realização do Encontro Afro-goiano e que, para mim, foi uma grande 

satisfação, hoje faz parte do meu portfólio e que até hoje as comunidades 

reivindicam. Foi um encontro muito interessante, primeiro encontro das co-

munidades tradicionais de Goiás. A gente conseguiu tirar os quilombolas 

dos lugares mais distantes e levar para a cidade de Goiás, um grande feito 

e que depois virou referência nacional. Hoje até o Encontro Afro Latino, 

que já está no terceiro, usa a mesma metodologia, a mesma forma que nós 

realizamos no Encontro Afro. (Montelo, 2011)

Sou sócio fundador de um grupo de empresas, sou diretor do Grupo 

Tron Informática, grupo que tem hoje 13 empresas espalhadas em oito Es-

tados do Brasil. O Sebrae na minha carreira, nessa área de associativismo, 

foi fundamental no momento de conscientizar, sensibilizar e mobilizar os 

empresários, com o surgimento da Comtec. Com relação ao lado empresa-

rial, pessoal e profissional, o Sebrae foi fundamental para a nossa empresa, 

pois ela iniciou em 92 e desde então buscamos o Sebrae para apoiá-la em 

qualificação, certificação, Programa de Qualidade Total e também o Certifi-

cado ISO 9001 e NPS BR. A nossa empresa é a primeira do Centro-Oeste 

a ser certificada em ISO 9001, em 1997, ou seja, o Sebrae teve papel fun-
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damental no início da empresa, quando mais precisávamos, e nós fomos 

muito bem atendidos. (Rangel, 2011)

O Sebrae teve muita influência para mim. Eu recebi muita qualificação 
através do Sebrae. Em todos esses aspectos, ele foi importante, na minha 
vida pessoal, profissional e até mesmo intelectual, como eu costumo dizer. 
Eu participei de cursos de qualificação do Sebrae, que agregou valores 
na minha vida, porque você amplia o conhecimento. O Sebrae teve esse 
papel importante, ele “ensinou as pessoas a pescarem”, deu treinamentos 
e nos levou a muitas viagens técnicas que eu considero muito importantes, 
principalmente em comunidades onde o poder aquisitivo é muito baixo e 
fica difícil você visitar outros locais para ver como as coisas acontecem. 
(Nascimento, 2011)

Ao contrário do que sustentávamos, como hipótese de pesquisa, antes 
de iniciarmos a fase de campo, não foi constatado, nas entrevistas que rea-
lizamos com o público interno (gerentes, gestores e consultores credencia-
dos) e externo (lideranças, parceiros e público-alvo beneficiado), nenhum 
tipo de direcionamento do Sebrae para beneficiar ou fortalecer pessoas 
específicas, de forma deliberada:

Do tempo que eu estou atuando nesse tipo de trabalho, ou seja, como 
um gestor de projetos de indução ao desenvolvimento setorial ou territorial, 
nunca houve nenhuma recomendação com relação a beneficiar essa ou 
aquela pessoa. Esse fenômeno ocorre naturalmente dentro do grupo, as 
pessoas se excluem ou se incluem, elas são aceitas ou não e na atuação 
dos nossos consultores, dos gestores e consultores de projeto de indução 
ao desenvolvimento, as ações são sempre no sentido de incluir instituições 
e pessoas. O fortalecimento ou enfraquecimento de alguém se dá de forma 
natural. Algumas pessoas acabam se despontando como líderes legítimos, 
outros querem ser líderes e não são legitimados pelo grupo. Isso acontece 
naturalmente, porque as pessoas são levadas à exposição e à participação 
máxima. Nos grupos nos quais eu trabalhei, todos tinham que ter claro que 
em algum momento algumas pessoas iam despontar, o grupo tinha que 
estar ciente de que isso ia acontecer, e essas pessoas estariam livres para 
fazer o que lhes viesse à cabeça com relação a isso. A única recomen-
dação que nós fazíamos era que o Sebrae não se envolve em aspectos 
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políticos partidários, não toma partido, não autoriza ninguém a fazer isso; 
então você pode falar da sua participação no fórum, você pode falar da sua 
participação, você pode capitalizar isso para si, dizer que compõe esse nú-
cleo e é só o que você vai fazer, não há autorização de utilização do nome 
do Sebrae. (Oliveira, 2011)

Não existe a intenção da direção do Sebrae em desfortalecer essa ou 
aquela liderança; são atores que o tempo pode fazer com que eles tenham 
uma maior participação ou não. (Aires, 2011)

A influência política do Sebrae existe, mas não é deliberada, não é 
partidária. Essa influência de acordar as pessoas, de torná-las menos iner-
tes, isso é deliberado sim, isso faz parte do nosso pressuposto, a gente 
chega para mexer, para estimular, para acordar, para incentivar e fazemos 
isso de forma deliberada, mas apartidária. (Moura, 2011)

Isso ocorre de forma natural; às vezes aparecem lideranças positivas 
ou negativas e você trabalha com o grupo para que ele faça essa leitura 
de quem são as lideranças que devem ser estabelecidas e que caminhos 
essas lideranças devem seguir, respeitando a posição do governo, partidos 
políticos e tal. Que eu saiba, o Sebrae nunca beneficia o candidato A ou B, 
partido A ou B. (Gomes, 2011)

O Sebrae estimula o empreendedorismo, estimula a liderança e aí 
cada pessoa aplica isso, alguns na política, outros no meio empresarial, ou-
tros no meio social, no terceiro setor. O Sebrae não fala assim: “Vou formar 
um vereador!” Não, nós formamos lideranças e incentivamos o empreende-
dorismo, aí cada pessoa com a sua aptidão, com seus objetivos, seus pro-
pósitos de vida escolhem um caminho. Eu acho que esse é o nosso papel, 
sermos educadores. Ele é independente, trabalha a liderança e o empre-
endedorismo e as pessoas aplicam isso onde acreditam que vão alcançar 
seus objetivos de vida, seus propósitos. Eu ministrei um curso de liderança 
em Abadiânia em fevereiro de 2011 e lá tem uma jovem, de uns 22 anos, 
frentista de um posto de gasolina e, durante o curso, ela se destacou muito. 
No final do curso, nós falamos muito de ideais, sonhos, da “ideia querida” 
para o município e ela falou que quer ser a prefeita de Abadiânia! Ou seja, 
uma menina de 22 anos que é frentista de um posto está preocupada com 
o desenvolvimento daquele local e ela despertou tanto que já falou que vai 
continuar se capacitando, com certeza logo, logo nós vamos ter notícia dela 
como candidata a vereadora e por aí afora. (Luz, 2011)
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Algumas pessoas não conseguem ser líderes. Ou seja, você tem o 
talento e ele é despertado pelo Sebrae, que atiçou, mostrou que ele é pos-
sível de acontecer, mas isso é casual. (Peixoto, 2011)

f) Criação e fortalecimento de entidades associativas e cooperati-
vas, por meio do apoio do Sebrae em Goiás

A realização da pesquisa de campo comprovou uma hipótese inicial 
da pesquisa, referente à temporalidade da apresentação dos resultados da 
intervenção dos projetos de desenvolvimento.

Segundo os entrevistados, o sentimento inicial, durante e após um 
processo de intervenção, é de relativa frustração, pois há uma cobrança, 
por parte do Sebrae, por resultados imediatos, muitas vezes impossíveis de 
se medir ou perceber, o que revela que a própria entidade, que se posicio-
na como referência na área de desenvolvimento, não possui, em sua alta 
direção, conhecimento adequado sobre a temporalidade do fenômeno do 
desenvolvimento.

Chamou-nos a atenção o relato feito por Elaine Moura, ex-consultora 
credenciada na área de desenvolvimento local e que desde o ano de 2008 
trabalha como empregada no Sebrae:

Fiquei surpresa ao receber, na Diretoria do Sebrae, no ano de 2009, 
uma solicitação de uma comunidade envolvida com a cultura da cidade de 
Bonfinópolis, local onde atuei como consultora do Sebrae, há mais de cinco 
anos, e, ao término do trabalho realizado, de constituição de um fórum de 
desenvolvimento local e de formação de lideranças, o Sebrae concluiu suas 
atividades e, ao contrário do que acontece em muitos casos, em que os tra-
balhos são descontinuados, em Bonfinópolis as pessoas que participaram 
do trabalho realizado junto com o Sebrae criaram a Associação Cultural de 
Bonfinópolis - Cultura 36, se constituindo como Ponto de Cultura225 junto ao 

Ministério da Cultura, realizando os principais eventos culturais do municí-

pio, como é o caso da Feira Cultural e da Via Sacra.

225  O �Ponto de Cultura” é uma ação prioritária do Programa Cultura Viva, do governo federal, por  O �Ponto de Cultura” é uma ação prioritária do Programa Cultura Viva, do governo federal, por governo federal, por overno federal, por federal, por ederal, por 
meio do Ministério da Cultura, e articula todas as suas demais ações. Ele é a referência de uma rede 
horizontal de articulação, recepção e disseminação de iniciativas e vontades criadoras, um ponto de 
apoio, uma alavanca para um novo processo social e cultural. Como um mediador na relação entre 
Estado e sociedade, e dentro da rede, o Ponto de Cultura agrega agentes culturais que articulam e 
impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades, e destas entre si (cf. http://www2.cultura.
gov.br/noticias/noticias_do_minc).
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3.4.6 Críticas e sugestões feita ao Sebrae: pontos a serem

 melhorados

Quadro 14 - Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos 
colaboradores do Sebrae

Tema Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos colaboradores do Sebrae

Busca por resultados 
rápidos e padronizados

Falta de mensurar 
resultados qualitativos

“Eu questiono a sede pelo resultado rápido, o imediatismo. Não há como 
você implementar ações como agente indutor achando que vai colher resul-
tados em um ano, um ano e meio. Os resultados que obtemos em um, dois 
ou três anos com ações voltadas ao desenvolvimento e educação muitas 
vezes não encontram acolhimento dentro do sistema de mensuração do Se-
brae, você não consegue inseri-los como resultado no sistema que mede 
os resultados do Sebrae e, de certa forma, isso é um contratempo, porque 
você utiliza tempo e recursos humanos, materiais e financeiros. Eu posso 
dar um exemplo: o resultado esperado nos sistemas administrativos do Se-
brae, o número de CNPJ atendidos dentro de um determinado período, no 
caso um ano. Bom se nós estamos atuando com desenvolvimento territorial, 
nós estamos mexendo com entidades, com capital humano, com criação de 
ONGs ou núcleos empresariais, fóruns de desenvolvimento. O esforço para 
trabalhar com tudo isso, o esforço financeiro, material e humano é muito 
grande e, ao final, você tem resultados efetivos, você forma um núcleo em-
presarial que gera um dinamismo naquele setor escolhido, gera movimento, 
gera competência, você adensa o conhecimento das entidades que vivem 
em determinado município, cria um fórum de desenvolvimento que discute 
o desenvolvimento daquela comunidade, município ou conjunto de municí-
pios, já é provado que isso gera um dinamismo, traz competências para as 
pessoas que o compõem e faz com que as pessoas do fórum tragam coisas 
de fora para dentro do município, para a promoção de desenvolvimento e 
você não consegue inserir esse tipo de ação como resultado, nos sistemas 
do Sebrae.” (Oliveira, 2011)

“O Sebrae precisa pensar em estratégias, nós somos muitos agentes de 
desenvolvimento (consultores, gestores, gerentes). Acho que o Sebrae tinha 
que voltar ao seu foco e encontrar uma estratégia boa de ‘formar gente para 
gente’, capacitar e aperfeiçoar a capacidade de trabalhar para pessoas. Eu 
vejo que o Sebrae tem toda essa evolução do seu processo de se tornar uma 
agência de desenvolvimento, mas o nosso foco está muito voltado para pre-
parar pessoas para o sistema e nossos sistemas registram os dados quan-
titativos, então a gente está muito preparada para isso. Nós temos sistemas 
de controle e mensuração quantitativo, e somos preparados e capacitados o 
tempo todo para esse sistema, mas somos pouco qualificados e preparados 
para trabalhar com as pessoas, com a transformação. Acho que se o Sebrae 
voltar o seu foco para dar mais força para nos tornar esses profissionais de 
desenvolvimento mesmo, com formação para isso, o Sebrae terá um ganho 
impressionante.” (Moura, 2011)

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor (2011).
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(Continuação do Quadro 14)

Tema Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos colaboradores do Sebrae

Continuidade das ações “A questão da continuidade é importante, não só da parte do Sebrae. É 
uma questão da cultura brasileira. É óbvio que você trabalha com projetos 
durante um determinado tempo, se você conseguir, naquele determina-
do tempo, equacionar todos os problemas daquele segmento, excelente, 
tudo bem.” (Aires, 2011)

“É preciso dar continuidade nas ações. Por exemplo, nessa questão dos 
fóruns de desenvolvimento, eu acho que poderia ter sido um processo 
mais contínuo, porque a gente pega na mão até que eles aprendam a 
andar, e esse pegar na mão tem que ser constante, e até que eles real-
mente tenham maturidade. É claro que a gente entende que as mudanças 
de governo alteram muita coisa e nós passamos por várias mudanças e 
eu vejo de forma positiva essa presença continua do Sebrae, agora com a 
Regionalização, para dar continuidade aos projetos.” (Luz, 2011)

Foco nas ações / acom-
panhar mais a efetividade 
das ações

“O Sebrae ainda está atuando pulverizado. Eu deixo como sugestão que 
o Sebrae deveria escolher um destino ou uma localidade que pudesse ser 
a grande catalisadora de projetos e organização de parcerias para que to-
das as metodologias existentes pudessem ser aplicadas num único corpo, 
tipo uma vitrine.” (Gomes, 2011)

 “O Sebrae abriu demais o seu leque de atuação, enquanto que outras en-
tidades do Sistema S, como Senai e Senac, focaram sua atuação e estão 
hoje à frente do Sebrae, destacando-se, inclusive, pela atuação na área 
de Educação a Distância/EaD, com oferta de cursos de graduação e pós-
graduação via Internet, enquanto o Sebrae ficou parado no tempo, nesse 
segmento. Tem uma pesquisa que aponta, por exemplo, que apenas 3% 
das empresas em funcionamento admitem procurar o apoio do Sebrae. A 
área meio do Sebrae precisa pensar mais no cliente e não somente nas 
leis, nos regulamentos internos. Eu acho que o Sebrae precisa ter menos 
projetos, e ter projetos mais efetivos, com mais qualidade, que realmente 
levem ao atingimento dos resultados.” (Entrevistado nº 1, 2011)

“O Sebrae deve dar respostas mais rápidas a cada solicitação dos clientes 
(seja um treinamento, consultoria etc.). Às vezes a gente levanta deman-
das e o Sebrae, pelo processo burocrático, demora um pouco para aten-
der, isso é ruim porque esfria, o público dispersa.” (Luz, 2011)

Aproximação com a aca-
demia

“O Sebrae precisa se aproximar mais do meio acadêmico, pois a acade-
mia tem muitas produções interessantes e o Sebrae, que tem uma visão 
mais prática, precisa dessa conexão com a pesquisa.” (Gomes, 2011)

Diminuir a interferência 
estatal no Sebrae

“Independência com relação à interferência governamental no processo 
de escolha dos dirigentes do Sistema Sebrae, tanto no âmbito federal 
quanto estadual.” (Entrevistado nº 2, 2011)

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor (2011).
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(Continuação do Quadro 14)

Tema Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos colaboradores do Sebrae

Necessidade de inovar as 
metodologias de atuação

“Nossas metodologias estão muito repetitivas: nós tivemos DLIS, Proder, 
Brasil Empreendedor, Avança Brasil etc. Agora nós temos os projetos 
Geor, o foco de atuação parece o mesmo. Parece que nós estamos tendo 
apenas mudanças de nomenclaturas. A gente está precisando repensar a 
essência dos projetos, criar situações novas, ser o grande aglutinador que 
coloca todo mundo para pensar o desenvolvimento local.” (Gomes, 2011)
“Retomar o modelo Geor de gestão de projetos. Definir uma estratégia 
nacional para o apoio às MPE.” (Entrevistado nº 2, 2011)
“Uma coisa que precisa acontecer no Sebrae é você ter condições de 
completar o ciclo de planejamento, fazer rodar o PDCA (planejar, executar, 
avaliar e replanejar o aprendizado a partir das avaliações). É preciso não 
só medir os resultados, mas também avaliar esses resultados: por que 
deu certo ou não deu certo? Quais são os fatores decisivos que fizeram 
com que desse certo que devemos manter? Quais são os fatores que fize-
ram dar errado que precisamos eliminar? Esse exercício de refletir sobre 
a prática é preciso ser fortalecido no Sebrae. Uma coisa que precisa ser 
repensada é a visão entre atendimento individual e atendimento coletivo, 
que hoje são equiparados. Acho que as unidades de atendimento indivi-
dual tinham que ser quatro vezes maior em relação às coletivas. Há dois 
tipos de atendimentos que o Sebrae tem de fazer: o “basicão” (conteúdos 
básicos massificados para o maior número de empresários, para chegar 
a 80% dos brasileiros), esse é o atendimento individual e aí eu preciso 
ter ferramentas de massa, produtos simples, linguagem e conteúdo sim-
ples: é preciso que o básico chegue a todos, e para isso, é preciso ter 
uma unidade de atendimento muito mais robusta, para que ele consiga 
alcançar não milhares, mas milhões de empresários e essa mudança hoje 
é muito importante. Já as unidades de atendimento coletivo, naturalmen-
te elas vão trabalhar com grupos menores de clientes, pois na verdade 
é sempre uma minoria que é atendida, em qualquer segmento, e essas 
minorias deveriam ser transformadas em um ‘laboratório’, pois esses que 
estão organizados estão demandando produtos e serviços mais sofisti-
cados, estão demandando respostas para problemas mais complexos e 
daí deveríamos usar isso como laboratório para antecipar as tendências 
e para desenvolver novas soluções e transferir essas soluções para uma 
entrega massificada para o atendimento individual, pois depois que o ‘ba-
sicão’ chegar para todo mundo, o cara vai passar a demandar coisas mais 
complexas que o básico e daí as respostas para essas demandas mais 
complexas devem vir dos grupos, onde isso já acontece.” (Filho, 2011)

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor (2011).

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político
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(Continuação do Quadro 14)

Tema Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos colaboradores do Sebrae

Se aproximar mais dos empre-
sários dos micro e pequenos 
negócios

Se abrir mais à sociedade

“Falta abrir para a sociedade suas contas (portal da transparência.” 
(Entrevistado nº 2, 2011)

“O formato de representação empresarial que existe na estrutura de 
governança do Sebrae (CDN e CDE) reflete o modelo de representa-
ção sindical que nós temos no Brasil, em que a organização das em-
presas não é por porte, tamanho, e sim por setor econômico. Então, 
quando você pega uma categoria empresarial qualquer, o presidente 
de um sindicato será o dono de uma grande empresa e não o dono 
de uma pequena empresa e daí, quando você chega no Conselho 
Deliberativo do Sebrae, a pessoa que representa os empresários é 
um grande empresário, e não um pequeno, e isso distorce a visão. 
Mesmo com esse problema, o formato de uma governança comparti-
lhada com vários setores, segmentos e instituições é saudável, pois 
estabelece um certo equilíbrio e impede que o Sebrae seja capturado 
pela lógica de apenas um setor.” (Filho, 2011)

Aumentar e melhorar a presen-
ça e a capacidade de atendi-
mento às empresas

“Crescimento de pessoal para poder ter mais pernas e braços para 
atender à sociedade e investir na capacitação dos colaboradores, 
porque, à medida que o Sebrae torna-se referência, a demanda au-
menta. Então os seus colaboradores, em todas as esferas, do quadro 
de pessoal ou terceirizado, devem receber capacitação contínua e 
frequente. Ampliação da rede física da sua estrutura de atendimento, 
e não dá para ser só virtual. A pequena empresa, a microempresa, 
o empreendedor muitas vezes tem uma dificuldade em lidar com o 
atendimento virtual. Então esse atendimento tem que ser presencial. 
E a gente pode olhar até pela nossa realidade de acesso à Internet, 
no Estado de Goiás: menos de dez municípios têm banda larga, en-
tão não dá para contar com a Internet sempre, tem que ter o presen-
cial. Porque a pessoa está ali investindo no negócio para dar certo. E 
talvez a percepção do bom consultor, de um instrutor em sala de aula 
vai fazer a diferença na vida daquele empreendedor.” (Lima, 2011)

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor (2011).
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Quadro 15 - Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos parceiros e 
público-alvo atendido pelo Sebrae

Tema Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos parceiros e público-alvo 
atendido pelo Sebrae

Continuidade das ações “Falta uma continuidade nos processos; mudança de atitude, mudança 
de cultura, mudança de comportamento, elas são a longo prazo, às 
vezes o mercado não tem esse tempo para esperar e a Direção do 
Sebrae não dá continuidade nas ações de outras Diretorias passadas.” 
(Montelo, 2011)
“É preciso ter continuidade nas ações; por exemplo, nós temos lá uma 
reunião, um curso de associativismo, de cooperativismo e às vezes o 
pessoal não retorna mais, e isso às vezes fica no descrédito.” (Passos, 
2011)

Mais apoio a segmentos es-
pecíficos

“Primeiro, trabalhar, questão de política mesmo, leis que ajudem os 
segmentos de cultura e artesanato, criar quem sabe uma lei pro arte-
são dentro do Estado que dê um respaldo a ele, que faça reconhecer 
essa profissão.” (Freire, 2011)
“O Sebrae tem que voltar a valorizar a questão afro, porque isso tem 
repercussão nacional. Como eu sou hoje gerente de comunidades tra-
dicionais, a gente tem um diagnóstico que às vezes não chega até a 
ponta, a quem deveria chegar. Há atendimentos, serviços e algumas 
redes que o Sebrae pode fazer para proporcionar desenvolvimento 
local dessas comunidades. Eu gosto muito do trabalho do Sebrae, 
acho que ele faz o máximo para alcançar as metas previstas de de-
senvolvimento em todos os níveis, mas acho que falta dar uma aten-
ção especial à questão da cultura afro, que já foi trabalhada e teve 
uma repercussão muito boa e eu acho que está esquecida no Sebrae.” 
(Santos, 2011)
“O Sebrae estava sempre presente nas nossas festas, e agora está 
ausente. A presença do Sebrae é importante. Eu acho que falta isso 
aí e falta também apoio com panfletagem, com camisetas.” (Passos, 
2011)

Diminuir a interferência esta-
tal no Sebrae

“O Sebrae é uma entidade privada que lida com recursos públicos. 
Ele tem tudo para ser uma entidade de vanguarda, em termos sociais, 
em termos de gestão, mas infelizmente o Sebrae muitas vezes se 
perde em questões menores, das entidades patronais, dos dirigentes 
das entidades, deixando de lado os interesses dos micro e pequenos 
empreendedores. O Sebrae não deveria ser um apêndice das federa-
ções empresariais. Devia ter um planejamento estratégico e segui-lo.” 
(Felipe, 2011)

Aumentar e melhorar a pre-
sença e a capacidade de 
atendimento às empresas

“O Sebrae poderia estar mais presente, com ações mais constantes 
dentro daqueles municípios que estão em fase de desenvolvimento. O 
Sebrae poderia participar mais do dia a dia dessas empresas e desses 
profissionais. Então eu acho que esse é um ponto que o Sebrae preci-
sa melhorar.” (Sparapani, 2011)

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor (2011).

Capítulo III - Os Impactos da Atuação do Sebrae em Goiás no Campo do Desenvolvimento Político
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(Continuação do Quadro 15)

Tema Críticas e sugestões de melhoria feitas pelos parceiros e público-alvo 
atendido pelo Sebrae

Se aproximar mais dos empre-
sários dos micro e pequenos 
negócios; se abrir mais à socie-
dade

“O Sebrae não tem que priorizar grandes empreendedores, grandes 
empresários da área rural, pois eles têm muito financiamento a seu 
dispor. A missão do Sebrae tem que ser cumprida: ser parceiro dos 
brasileiros e da microempresa, do pequeno negócio. Os grandes já 
têm incentivo fiscal, todo tipo de apoio, inclusive fontes muito gran-
des de financiamentos, não precisam do apoio do Sebrae. O Sebrae 
tinha que entrar nestes pequenos arranjos, nessa área de desenvol-
vimento local mesmo, das pequenas cidades, dos bairros. É a gran-
de missão do Sebrae, ser parceiro dos brasileiros!” (Montelo, 2011)
“Primeiro, a acessibilidade: as pessoas ainda entendem o Sebrae 
como apoio a empresas capitalistas, consolidadas. Não entendem 
que ele pode apoiar também grupos pequenos.” (Silva, 2011)

Necessidade de ação menos 
burocrática do Sebrae

“O Sebrae não apoia e não faz parcerias para algumas ações, por 
questões de instrução normativa interna. Acho que chegou o mo-
mento de quebrar algumas barreiras como essa. É preciso fazer 
parcerias do Sebrae com Ministérios para desenvolver atividades 
de investimentos de infraestrutura. O Sebrae capacita, mas não faz 
investimentos em infraestrutura nos municípios e eu acho que, fa-
zendo parcerias com os Ministérios, e alterando algumas legislações 
internas que restringem isso, ele pode avançar.” (Souza, 2011)
“Eu gosto muito do Sebrae, mas a burocratização está muito grande, 
eles estão muito burocratas. Eu não gostei muito da separação de 
Goiânia com Anápolis, isso distanciou, perdeu credibilidade quando 
separou demais, setorizou. Eles não têm mais a mesma forma de 
trabalho como era antes, tudo tem que passar por um comitê e o 
comitê, o fórum e não sei o que é que decide, e aí vão muitos inte-
resses e a burocracia é muito grande, e isso está fazendo com que 
a qualidade caia um pouco.” (Nascimento, 2011)

Foco nas ações / acompanhar 
mais a efetividade das ações

“Por ser uma organização que terceiriza muitos seus serviços, falta 
um acompanhamento e uma fiscalização maior por parte do Sebrae, 
que não acompanha muito o trabalho dos consultores credenciados.
Um exemplo que eu posso citar é o cooperativismo: o consultor sai 
organizando cooperativa, e não preocupa muito com a questão da 
governança, com a formação da liderança. A gente tem muitas co-
operativas que não funcionam porque a base, que é o desenvolvi-
mento local, a governança local, não foi bem enraizada, pois quem 
toca esse serviço normalmente são os terceirizados, contratam por 
hora e aí às vezes o cara não tem tempo de voltar lá, para acompa-
nhar.” (Montelo, 2011)

Apoio a acesso a mercado “Ajudar na questão da comercialização, ajudar a colocar nosso pro-
duto dentro das grandes lojas, ou fazer com que o artesão consiga 
chegar nessas lojas e apresentar nosso produto, já chegar lá com 
o apoio do Sebrae, uma linha de produtos estudada pelo consultor, 
junto com o artesão.” (Freire, 2011)

Fonte: pesquisa de campo realizada pelo autor (2011).



CONCLUSÕES

Pesquisamos, nesta obra, o conceito de desenvolvimento político, ten-

do em vista a lacuna existente neste campo, na produção acadêmica brasi-

leira. Nesta tarefa, apontamos várias críticas e questionamentos à escassa 

tradição teórica que tratou do assunto, cuja ênfase foi colocada na parti-

cipação política popular como critério primordial para o desenvolvimento 

político, ao que apresentamos, como contraponto, a importância da apatia 

política e destacamos a importância dos líderes políticos em contraponto à 

participação das massas no desenvolvimento político, valorizando o aspec-

to qualitativo, e não quantitativo, da participação popular.

A partir do diálogo que estabelecemos entre sociologia política e fi-

losofia política, com relação à questão da importância da deliberação nas 

escolhas políticas, como dimensão precípua do desenvolvimento, concluí-

mos que o desenvolvimento político é um processo que depende eminente-

mente de uma tomada de decisão, de um querer, da definição de objetivos 

e metas a serem alcançadas por uma comunidade, ou seja, é fruto de uma 

decisão política, da deliberação de uma coletividade, que deve escolher 

que tipo de desenvolvimento pretende atingir.

Nesse contexto buscamos, também, desconstruir alguns mitos, como 

a exagerada relevância que alguns teóricos dão aos atores locais e aos as-

pectos endógenos do desenvolvimento, aos quais fizemos a contraposição 

da necessidade de interação com atores e  fatores exógenos para a promo-

ção do desenvolvimento político, visto que o contato entre ambos provoca, 

comumente, um amadurecimento sobre o tipo de objetivos, propósitos e 

desenvolvimento que se quer atingir.

Ao se explorar os elementos constitutivos do desenvolvimento políti-

co, buscamos desconstruir o conceito de poder, entendido como domina-

ção, controle, enfim, como um conceito negativo, ao mesmo tempo em que 
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buscamos enfatizar os aspectos positivos do poder, como uma experiência 

transformadora da realidade, na qual os atores locais estão inseridos, por 

meio de seu protagonismo e empoderamento.

Os esforços que empreendemos no campo conceitual resultaram na 

definição do desenvolvimento político a partir da tríade conceitual gover-

nança política, capital político e autogoverno, componentes que interagem 

entre si e nos permitem compreender o fenômeno do desenvolvimento 

político, mediante a democratização, reconfiguração e ampliação dos es-

paços públicos de poder e incremento da inclusão política, por meio da 

inserção de novos atores locais no campo da política profissional, dando-

lhes visibilidade e alçando-os a posições de lideranças políticas, por meio 

da apropriação da confiança e da legitimidade que tais atores obtiveram 

perante a comunidade em que vivem ao se envolverem nos projetos de 

desenvolvimento local.

Esse conjunto de fatores favorece, como procuramos demonstrar, a 

capacidade de organização da comunidade local para resolver seus proble-

mas sem depender e sem esperar unicamente pelo governo ou pelo Estado 

e o surgimento de uma nova cultura política de autogoverno, temática ana-

lisada, na presente pesquisa, do ponto de vista do apoio do Sebrae para a 

criação e fortalecimento de entidades associativas e cooperativas, forma-

ção de lideranças políticas e promoção de processos de empoderamento e 

de protagonismo nas localidades atendidas.

No campo da cultura política, a pesquisa de campo revelou que as 

pessoas não valorizam a mera participação: o que lhes interessa verda-

deiramente é a participação transformadora, enfim, vivenciar protagonismo 

com mudanças significativas que resultem em melhorias em suas vidas e 

nos locais em que estão inseridas.

Por um lado, a pesquisa revelou uma ampliação da competição po-

lítica, atributo essencial da democracia, o que se deu a partir da partici-

pação de lideranças locais em  projetos de desenvolvimento, tornando as 

estruturas políticas tradicionais (principalmente os partidos políticos) mais 

permeáveis à entrada destes atores na política profissional, tendo sido ob-

servado, também, que a criação de novos espaços públicos de poder e de-

liberação (fóruns, comitês etc.) exerce a função de agregação de interesses 
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de parcelas importantes da sociedade, servindo como efeito pedagógico no 

aprendizado político dos participantes destes espaços.

Por outro lado, constatamos que existe temor, por parte das novas 

lideranças políticas, em criticar as autoridades políticas locais, pelo receio 

de sofrer represálias ou punições.

Outro indicador que a pesquisa de campo revelou muito baixo, ob-

tendo média 4,9 (sendo que a nota máxima é 10), foi a acessibilidade a 

cargos políticos do local em que residem, o que significa que a maioria dos 

entrevistados considerou que, para acessar os cargos políticos do local em 

que mora, enfrenta ainda muitas barreiras, principalmente  restrições em 

função do poder que as famílias tradicionais mantêm, em função da compra 

de votos ou benefícios econômicos ou financeiros que dão aos eleitores, 

em troca de seus votos.

Esses fatores, que foram avaliados de forma negativa, retratam que a 

percepção que as pessoas têm da classe política ainda tem muito espaço 

para melhorar, uma vez que as próprias lideranças entrevistadas na pes-

quisa de campo reconhecem que possuem um baixo nível de confiança 

na clase política (traduzido pela nota 4,8, que foi atribuída a este quesito, 

sendo 10 a nota máxima), o que se dá, principalmente, em função de pro-

messas não cumpridas.

Consciente das limitações da abordagem do desenvolvimento político 

aqui empreendida, fizemos questão de reconhecer, quando oportuno, que 

evitamos incorrer no erro de formular um conceito unitário (que peca por 

uma definição reducionista e estreita, empobrecendo e mascarando um 

conceito complexo), bem como evitamos adotar um modelo extremamente 

complexo (cujo risco é elaborar uma definição imprecisa, posto que muito 

ampla, geralmente imensurável).

Assim, adotamos uma posição intermediária, definindo o desenvolvi-

mento político a partir de três componentes: autogoverno, capital político 

e governança política. Admitimos que talvez o mais correto fosse falar de 

“desenvolvimento democrático”, em vez de “desenvolvimento político”, uma 

vez que a política envolve componentes como a dominação, a força e o 

controle do território nacional, dentre outros, critérios que não embutimos 

no nosso conceito, pelos motivos já expostos, de não incorrer no erro de 

Conclusões
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formular um indicador ou uma definição de desenvolvimento político ampla 

ou genérica.

Por fim, como estudo de caso analisamos a natureza política inerente 

ao trabalho de desenvolvimento promovido pelo Sebrae em Goiás, bem 

como sua atuação na área de políticas públicas e seu reposicionamento 

como uma agência de desenvolvimento local e setorial, fatores que forta-

lecem seu papel institucional e corroboram a hipótese da pesquisa quanto 

às implicações políticas da atuação desta entidade e a imbricação existente 

entre os debates sobre desenvolvimento econômico e desenvolvimento po-

lítico, já que em muitos momentos a economia coloca-se como fator deter-

minante da política e vice-versa.

Em que pese o fato de a análise aqui empreendida ter se restringido 

ao Sebrae e aos grupos atendidos por esta entidade, acreditamos que ela é 

passível de se estender às demais entidades do Sistema S em função das 

similaridades existentes entre elas.

A pesquisa que empreendemos demonstrou a efetividade do processo 

de reinvenção do Sebrae, cuja marca principal foi o seu reposicionamento 

como uma agência de desenvolvimento, bem como a ampliação de sua 

atuação no campo das políticas públicas, dando mostras e exemplos de co-

mo esta entidade contribuiu, ao longo de seus quase 40 anos de existência, 

para o desenvolvimento político brasileiro, seja pela ampliação dos espaços 

públicos de poder (por meio da execução de projetos de desenvolvimento, 

local, setorial e territorial, via criação de fóruns e comitês locais de gestão 

destes projetos, auxiliando no processo de criação de governanças locais 

sustentáveis), seja pelo incremento dos níveis de associacionismo, coope-

ração e fomento à capacidade de contestação dos atores locais, além da 

contribuição marcante no empoderamento e formação de lideranças polí-

ticas.

A abordagem dos impactos políticos da atuação do Sebrae representa, 

acreditamos, uma contribuição efetiva desta obra, uma vez que inexistem 

(pelo que sabemos) estudos ou reflexões no âmbito acadêmico que tratem 

desse assunto, tendo em vista que esta entidade, assim como as demais 

do Sistema S, comumente são analisadas apenas por suas contribuições 

para o aspecto econômico do desenvolvimento.
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Esta obra corroborou uma hipótese importante levantada na fase de 

pesquisa e levantamento de informações, de que não apenas existe um 

importante impacto da atuação do Sebrae no campo do desenvolvimento 

político, mas que, também, vários colaboradores da própria entidade não 

têm consciência do alcance e da importância de sua atuação nesse campo, 

o que pode ser comprovado por vários legados deixados pelo Sebrae na 

história do Brasil, como sua capacidade de interferir positivamente na cons-

trução de um novo marco legal existente, mobilizando os políticos para a 

aprovação de legislações que auxiliaram no desenvolvimento do País, por 

meio dos negócios e empresas de micro e pequeno porte, como foi o caso 

da aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e da legislação 

que implementou o Microempreendedor Individual, que já trouxe para a 

formalidade mais de dois milhões e oitocentos mil empreendedores, que 

passaram a pagar seus impostos e a ter acesso a direitos previdenciários.

Em sua trajetória de institucionalização perante a sociedade, o Sebrae 

se afirmou como legítimo representante e defensor do segmento das micro 

e pequenas empresas e, nesse sentido, a pesquisa de campo aplicada com 

gestores e com parceiros e lideranças atendidas pela entidade deixa um 

alerta para os cuidados que a entidade deve ter para não ser utilizada por 

pessoas interessadas apenas em se promover politicamente, sem o foco 

na ação coletiva e no bem comum das comunidades atendidas, devendo, 

ainda, evitar atuar deliberadamente no campo da política partidária, tendo 

em vista o fato de o Sebrae, por sua natureza híbrida (privada e estatal), ser 

alvo de constantes interferências governamentais.

Procuramos mostrar que a atuação do Sebrae na área do desenvol-

vimento (seja ele de natureza local, setorial, territorial etc.) possui resul-

tados para além do esperado, acabando por interferir de forma efetiva na 

dimensão política do desenvolvimento, por meio da formação e promoção 

de novas lideranças políticas, muitas vezes interferindo na reconfiguração 

das relações de poder locais.

Em síntese, mostramos que o Sebrae tem uma participação significa-

tiva no desenvolvimento político das pequenas localidades, pelo impacto 

efetivo que se pode comprovar a partir de sua atuação, inculcando nas 

comunidades locais às quais atende os princípios que fundamentam o 

Conclusões
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fortalecimento da democracia: a participação coletiva, o protagonismo, a 

liderança e o empoderamento dos atores locais, estimulados a implementar 

os planejamentos elaborados e reconhecidos como sujeitos do desenvol-

vimento.

Após a reflexão conceitual sobre a temática do desenvolvimento polí-

tico, envidamos esforços na construção do Índice de Desenvolvimento Po-

lítico (IDP), restrito, inicialmente, à medição da contribuição do Sebrae para 

o desenvolvimento político de uma dada localidade, mais especificamente 

no que se refere ao incremento do capital político, o que nos permitiu testar 

o IDP empiricamente.

Acreditamos que, posteriormente, esse índice possa ser aperfeiçoado 

e utilizado na medição do desenvolvimento político de forma mais ampla, 

seja na análise de um município, região, país ou de outros espaços geográ-

ficos delimitados, ampliando sua aplicabilidade como unidade de análise 

complexa que é, uma vez que envolve a combinação de três componentes 

básicos, cada qual desdobrado em variáveis específicas.

A pesquisa de campo aplicada aos colaboradores, clientes e parceiros 

do Sebrae em Goiás comprovou que a entidade possui um alto índice de 

contribuição para o desenvolvimento político, pelas notas apuradas junto a 

todos os entrevistados (8,3 junto ao público interno e 9,0 junto ao público 

externo) e um trecho extraído de uma das entrevistas de campo que retrata 

bem essa percepção, quando o entrevistado (Peixoto, 2011) afirma: “Eu 

sou um exemplo disso! Participei de vários cursos do Sebrae, fóruns e hoje 

sou prefeito. Conheço pessoas que já tiveram em trabalhos com o Sebrae 

que são vereadores, gerente de empresas. Então, com certeza, o Sebrae 

forma líderes.”

A pesquisa de campo apontou que o público-alvo e os parceiros do 

Sebrae têm mais consciência da importância e da contundência da atuação 

da entidade no campo político (principalmente no que diz respeito à for-

mação de novas lideranças políticas e de grupos autogeríveis) do que sua 

própria equipe de colaboradores.

Temos ciência de que o Índice de Desenvolvimento Político (IDP), por 

nós elaborado, assim como qualquer outro índice, jamais dará conta da 

complexidade da realidade, posto que isola aspectos passíveis de serem 
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mensuráveis. A realidade é sempre mais complexa do que qualquer índi-

ce, sendo o resultado de múltiplas determinações. Como não conseguimos 

observar tudo, porém, acabamos selecionando alguns elementos para ob-

servar e comparar.

Os três aspectos que nos propusemos a medir, por meio do IDP (go-

vernança, autogoverno e capital político), não são suficientes, mas são um 

ponto de partida para se compreender o fenômeno do desenvolvimento 

político.

Como todo trabalho pioneiro na construção de um indicador, intenta-

mos aqui criar um fundamento conceitual por detrás do indicador (capital 

político, autogoverno e governança) e reconhecemos que o desafio que 

enfrentamos de criar um índice de desenvolvimento político só é possível 

via analogias, embora isso não possa desanimar-nos, uma vez que preci-

samos ter um indicador quantitativo para traduzir aquilo que é imaterial.

Em síntese, o desenvolvimento político mostrou-se, de fato, um as-

pecto muito relevante da atuação do Sebrae, e o fato de ele não ter sido, 

até então, avaliado, nem academicamente, nem internamente, pela pró-

pria entidade, destaca a relevância da abordagem feita nesta pesquisa, 

que coloca um holofote em uma questão até então inexplorada: “Qual é a 

contribuição do Sebrae para o desenvolvimento político brasileiro?”, à qual 

esperamos ter revelado não apenas as contribuições do Sebrae para esse 

tema, mas, também, as oportunidades que a entidade pode aproveitar para 

melhorar seu legado nesse campo, em especial neste ano de 2012, em que 

completa 40 anos de existência.

Conclusões
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APÊNDICES

Apêndice A - Roteiro aplicado em campo, com gerentes, gestores de 

projetos e consultores da área de desenvolvimento do Sebrae

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
(DOUTORADO)

Título: “O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO CONCEBIDO A PARTIR 
DOS CONCEITOS DE GOVERNANÇA POLÍTICA, CAPITAL POLÍTICO E 
AUTOGOVERNO”

Pesquisa de Campo aplicada com Gestores de Projetos do Sebrae/GO

A sua participação nesta pesquisa não é obrigatória, mas se o (a) senhor 

(a) resolver participar, seu nome, ou qualquer outra identificação, não apa-

recerá na pesquisa, a menos que haja autorização expressa de sua parte, 

para citação, que será utilizada no caso da transcrição de seu depoimento. 

Esta pesquisa tem caráter estritamente acadêmico e será utilizada para 

efeito da redação de tese de doutorado do Programa de pós-graduação em 

Sociologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). Terminada 

a pesquisa, os resultados, que são de minha inteira responsabilidade, es-

tarão à sua disposição.

Sexo:                                         Idade:

Escolaridade:     Renda: (qtd. de salários mínimos) 

Ano de admissão no Sebrae:

1) Gostaria que  me falasse o que significa trabalhar no Sebrae para você? 

(importância do seu papel, como empregado do Sebrae, na socieda-

de)?
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2) Como você vê o papel, a importância do Sebrae para a sociedade?

3) Como você vê os resultados da intervenção do Sebrae no desenvolvi-

mento das comunidades ou segmentos em que o Sebrae atua: tempo 

que demora para colher os resultados da intervenção do Sebrae. Você 

tem exemplos de resultados da atuação do Sebrae que você considera 

significativos ou importantes?

4) Como você vê a atuação do Sebrae no campo das políticas públicas?

Observação: faremos, a seguir, várias afirmações e, para cada afirmação, 

peço que você dê uma nota para seu grau de concordância, variando 

de 0 (o que significa que você discorda totalmente da afirmação) a 10 (o 

que significa que você concorda totalmente com a afirmação). As notas 

intermediárias devem ser dadas em função do seu grau de concordân-

cia com a frase: se aproximando de 0 quanto mais você discordar e se 

aproximando de 10, quanto mais você concordar com a frase. Pedimos 

que você comente o motivo da nota.

5) “O Sebrae deixou de ser uma empresa fornecedora de cursos, consul-

torias e treinamentos e se transformou em uma Agência de Desenvolvi-

mento.”

6) “Conheço alguma pessoa que, em função da participação em algum pro-

jeto, ação ou algum trabalho feito em parceria com o Sebrae, tenha se 

tornado popular, conhecida e acabou conseguindo ocupar algum cargo 

político (prefeito, vereador, secretário, assessor etc.) ou algum cargo 

de liderança (presidente de Cooperativa, associação,  comitê, conselho, 

sindicato, grupo, etc.).”

7) “O Sebrae tem um papel relevante na formação de lideranças que ocu-

pam cargos e posições políticas (desde um presidente de cooperativa, 

associação, até o político profissional, secretário municipal, assessor de 

prefeito, vereador, prefeito....)”

8) “Conheço algum grupo de pessoas, empresários, lideranças, organiza-

das na forma de comitê gestor, fórum ou conselho, e que tem a capaci-

dade de resolver muitos problemas, sem ficar dependendo inteiramente 

do Governo, da Prefeitura, do Estado?”
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9) “Em sua atuação, o Sebrae provoca interferências e influências no am-

biente político.”

 Caso concorde, considera que a interferência é deliberada ou casual?

10) Na sua opinião, em Goiás, quais são as duas principais entidades/ór-

gãos de apoio ao segmento no qual você trabalha? (colocar em ordem 

de importância: 1º o mais importante e o 2º mais importante)

11) Para finalizar, gostaria de saber, na sua opinião, em que ponto o Sebrae 

deve melhorar para se tornar uma entidade melhor... (cite no máximo 

até dois aspectos)

Declaro que concordo em participar da pesquisa do aluno José Amorim de 

Oliveira Júnior, por livre e espontânea vontade, sem qualquer despesa de 

minha parte, mas sem qualquer tipo de pagamento por esta participação.

Nome do entrevistado:   RG:  

Cargo: Assinatura: 

Sexo: (  ) Masc. (  ) Fem.                    Idade:  anos.

Agradeço-lhe pela sua participação nesta pesquisa e gostaria de saber se 

você deseja ter o seu nome preservado, ou se autoriza citar trechos de sua 
conversa, na transcrição de depoimentos, informando seu nome ou cargo.

(  ) não autorizo a citação de meu nome nas transcrições da minha fala.

(  ) autorizo a citação de meu nome nas transcrições da minha fala. 

Apêndices
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Apêndice B - Roteiro aplicado em campo, com as lideranças e parceiros 

atendidos pelo Sebrae/GO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

(DOUTORADO)

Título: “O DESENVOLVIMENTO POLÍTICO CONCEBIDO A PARTIR 

DOS CONCEITOS DE GOVERNANÇA POLÍTICA, CAPITAL POLÍTICO 

E AUTOGOVERNO”

A sua participação nesta pesquisa não é obrigatória, mas se o (a) se-

nhor (a) resolver participar, seu nome, ou qualquer outra identificação, não 

aparecerá na pesquisa, a menos que haja autorização expressa de sua par-

te, para citação, que será utilizada no caso da transcrição de seu depoimen-

to. Esta pesquisa tem caráter estritamente acadêmico e será utilizada para 

efeito da redação de tese de doutorado do Programa de pós-graduação em 

Sociologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Terminada a 

pesquisa, os resultados, que são de minha inteira responsabilidade, estarão 

à sua disposição.

Sexo:            Idade:             Escolaridade:         Renda: (qtd. de salários 

mínimos):

1) Você é filiado a algum partido político?       (  ) sim. Especifique qual? 

______________________       (  ) não

2) Você faz parte de alguma associação, entidade associativa, cooperati-

va, sindicato ou entidade afim? Se sim, qual?

3) Você ocupa algum posto ou cargo no governo (Prefeitura, Estado ou 

União)?   (  ) sim. Especifique: ________________   (  ) não

4) O que considera determinante para você ter ocupado o seu cargo (po-

lítico) atual?

5) Me fale um pouco sobre como é o seu dia a dia, no cargo que você 

ocupa, e o que ele significa para você?
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6) Na sua opinião, em Goiás, quais são as principais entidades/órgãos 

de apoio ao segmento no qual você trabalha? (colocar em ordem de 

importância: 1º o mais importante... até o 3º mais importante, no máxi-

mo)

7) Como você vê o Sebrae, o que ele significa para você? Qual a impor-

tância do Sebrae para você?

8) Na sua opinião, o Sebrae teve alguma contribuição na sua vida pes-

soal, ou na sua carreira profissional/técnica/política? Se sim, de que 

forma?

9) Na sua opinião, o Sebrae teve alguma contribuição no desenvolvimento 

de seu município/do setor em que você atua? Se sim, de que forma?

10) Comente como você vê o fator tempo, com relação ao surgimento de 

resultados da intervenção do Sebrae, no desenvolvimento das comu-

nidades ou setores econômicos apoiados pelo Sebrae  (abordar sobre 

o tempo para colher os resultados da intervenção do Sebrae e se o 

entrevistado tem exemplos de resultados da atuação do Sebrae que 

considera significativos ou importantes)

COMPOSIÇÃO DO IDP: Faremos, a seguir, várias afirmações e, para cada 

afirmação, peço que você dê uma nota para seu grau de concordância 

sobre esta afirmativa, variando de 0 (o que significa que você discorda total-

mente da afirmação) até 10 (o que significa que você concorda totalmente 

com a afirmação). As notas intermediárias devem ser dadas em função do 

seu grau de concordância com a frase: se aproximando de 0 quanto mais 

você discordar e se aproximando de 10, quanto mais você concordar com a 

frase. Após a nota, pedimos que você comente o motivo da nota.

11) “Em sua atuação, o Sebrae provoca interferências e influências no am-

biente político (formação de novas lideranças políticas, aumento da 

dinamização dos líderes políticos etc.)” (Caso concorde, considera que 

a interferência é deliberada ou casual?)

12) “Conheço alguma pessoa que, em função da participação em algum 

projeto, ação ou algum trabalho feito em parceria com o Sebrae, tenha 

se tornado popular, conhecida e acabou conseguindo ocupar algum 

cargo político (prefeito, vereador, secretário, assessor etc.) ou algum 

Apêndices
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cargo de liderança (presidente de alguma cooperativa, associação,  

comitê, conselho, sindicato, grupo, etc.).”

13) “Conheço algum grupo de pessoas, empresários, lideranças, organiza-

das na forma de comitê gestor, fórum, conselho, associação, sindicato 

ou outro tipo, com capacidade de resolver muitos problemas, sem ficar 

dependendo inteiramente do Governo, da Prefeitura, do Estado?”

14) “De forma geral, considero que os cargos políticos do local onde moro 

são acessíveis a qualquer pessoa que queira a eles concorrer, não es-

tando restrito apenas a integrantes de famílias tradicionais ou pessoas 

com muito poder econômico. Para mim, onde moro, uma pessoa com 

poucas condições financeiras pode ter acesso à carreira política, para 

ocupar cargos como vereador, prefeito, deputado (estadual e federal) 

ou outros.”

15) “Em geral, eu confio  nos políticos de minha cidade (quanto à honesti-

dade, cumprimento de promessas de campanha, transparência e com-

petência administrativa).” 

16) “Em geral, confio  nas pessoas que atuam no mesmo grupo/segmento 

empresarial que eu, e sei que posso contar com elas quando neces-

sitar.”

17) “Nos períodos eleitorais, sinto-me livre para votar no candidato que es-

colho, sem sofrer constrangimento, coação ou perseguição em função 

de minhas escolhas”.

18) “Sei que posso criticar abertamente as autoridades e as lideranças po-

líticas do local onde moro, sem receio de sofrer represálias ou punições 

por isso.”

19) Para finalizar, gostaria de saber, na sua opinião, em que ponto o Sebrae 

deve melhorar, para se tornar uma entidade melhor... (cite no máximo 

até dois aspectos)

Declaro que concordei em participar da pesquisa do aluno José 

Amorim de Oliveira Júnior, por livre e espontânea vontade, sem qualquer 

despesa de minha parte, mas sem qualquer tipo de pagamento por esta 

participação.

Nome do entrevistado:                                             RG:                         
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Segmento de atuação: 

Assinatura:          Sexo: (  ) Masc.    (  ) Fem.        Idade:           anos.

Agradeço-lhe pela sua participação nesta pesquisa e gostaria de saber se 

você deseja ter o seu nome preservado, ou se autoriza citar trechos de sua 

conversa, na transcrição de depoimentos, informando seu nome ou cargo.

 (  ) não autorizo a citação de meu nome nas transcrições da minha fala.

 (  ) autorizo a citação de meu nome nas transcrições da minha fala. 

Apêndices
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Anexo A - Relação de Projetos finalísticos estruturados na 
Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados 

(GEOR) / Sebrae em Goiás/Ano de 2009

Nome

Animais Silvestres e Exóticos

Apicultura no Território da Estrada de Ferro

APL de Calçados de Goiânia e Goianira

APL de Confecção da Moda Feminina na Grande Goiânia

APL de Confecções da Região do Ouro

APL de Quartzito de Pirenópolis

APL de TI em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Apoio à Rede Goiana de Incubadoras de Empresas

Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos de Goiás

Aquacultura na Região do Ouro

APL da Microrregião de São Luís de Montes Belos

Articulação Institucional de Políticas Públicas

Atendimento a Candidato e Empresário Potencial

Atendimento Coletivo - Regional Sul Sudeste

Atendimento Coletivo à Região Entorno DF

Atendimento Coletivo da Indústria

Atendimento Coletivo Indústria Moda Região Metropolitana Goiânia

Atendimento Coletivo da Região Centro Nordeste

Atendimento Coletivo do Agronegócio

Atendimento Coletivo do Comércio e Serviço

Atendimento Coletivo Região Centro Norte

Atendimento Coletivo Região Oeste Noroeste

Atendimento da Região Oeste e Noroeste

Atendimento da Região Sudoeste

Atendimento Individual à Região Entorno DF

Atendimento Individual da Região Norte e Centro

Atendimento Individual Regional Metropolitana

Atendimento Região Centro Nordeste

Atendimento Regional Sul-Sudeste

Brasil Central Negócios

Central de Relacionamento Sebrae Goiás

Clínicas de Saúde de Goiânia

Desenvolvimento da Agricultura Familiar em Assentamentos do Incra

Desenvolvimento Bacia Leiteira Região dos Negócios/das Águas

Desenvolvimento da Produção Orgânica nas Regiões do Ouro, dos Negócios e do Engenho

Desenvolvimento do APL de Açafrão da Região de Mara Rosa

Desenvolvimento Setor Moveleiro Região Metropolitana Goiânia

Fonte: Sistema de Informação da Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Sigeor)
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Anexo A (continuação) - Relação de Projetos finalísticos estruturados 

na Metodologia de Gestão Estratégica Orientada para Resultados 

(GEOR) / Sebrae em Goiás/Ano de 2009

Nome do Projeto

Desenvolvimento do Território da Cidadania do Vale Rio Vermelho

Desenvolvimento do Turismo em Caldas Novas e Rio Quente

Desenvolvimento do Turismo no Município de Pirenópolis

Desenvolvimento Local da Região da Serra da Mesa

Economia Criativa da Música

Economia Criativa das Festas Populares de Goiás

Economia Criativa do Audiovisual

Economia da Cultura de Goiás

Empreendedor Rural

Goiás Sabor

LAN Houses

Lavanderias e Tinturarias de Goiânia

Ovinocaprinocultura na Região Reserva da Biosfera Goyaz

Produção Agroecológica Integrada Sustentável - PAIS

Projeto Atendimento Agentes Locais de Inovação - ALI

Projeto Banco do Povo

Projeto Comércio Varejista de Goiás

Projeto da Cadeia de Floricultura

Projeto de Aproveitamento Sustentável de Frutos do Cerrado

Projeto Empreender Goiás

Projeto Sinergia

Projeto Tempo de Empreender Goiás 

Projeto Turismo Religioso de Trindade 

Responsabilidade Socioambiental 

Serviços Veterinários e Pet Shops 

Terra do Cristal 

Turismo Integrado Brasil Central 

Turismo na Cidade de Goiás 

Fonte: Sistema de Informação da Gestão Estratégica Orientada para Resultados (Sigeor)

Anexos
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Anexo B - Modelo do questionário aplicado em campo na pesquisas 

de avaliação de resultados da Metodologia Geor (2004 a 2009)

PROJETO GEOR   -  T-1

Nome do Projeto:

Entrevistador:                                                                                      
Data:____/_________ 2006

“Todos os dados e informações que o(a) Sr(a). nos  está repassando neste 
questionário em hipótese nenhuma serão repassados a instituições e órgãos gover-
namentais, de forma a expor sua empresa, pois os dados serão tabulados de forma 
coletiva/agregada, sendo estas informações utilizadas para acompanhar a gestão 
do projeto e verificar se os resultados que foram definidos na Geor estão sendo 
obtidos ou não.”

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF:

Endereço: Bairro:

CEP: Telefone:

Site: E-mail:

Entrevistado/contato (entrevistar apenas o proprietário ou o gerente):

IMAGEM DO SEBRAE

32. Numa escala de 0 a 10 (na qual zero é a pior nota e dez é a melhor nota), 
que nota o(a) Sr(a). daria para a sua satisfação quanto ao apoio que o (a) Sr(a). 
recebeu do Sebrae durante o ano de 2005? 

Por favor, justifique sua nota: __________________________________

AVALIAÇÃO DO PROJETO E GOVERNANÇA

36. Na sua opinião, quais são as instituições que dão algum tipo de apoio para 
a sua empresa e para o setor no qual o Sr. trabalha? (cite no máximo as três mais 
importantes):

37. Numa escala de 0 a 10 (na qual zero é a pior nota e dez é a melhor nota), 
que nota o(a) Sr(a). daria para sua satisfação com o andamento do projeto (“exe-
cução das ações planejadas”, “qualidade das ações”, “cumprimento de prazos”, 
“transparência”, “possibilidade de participação no projeto” etc.)? _______________
____________________________
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Por favor, justifique sua nota: __________________________________________

RESULTADOS OBTIDOS PELA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO

38. Na sua opinião/percepção, houve algum benefício para sua empresa, em fun-
ção da participação no projeto?

 (  ) Sim. Especifique (admite até três opções de respostas):

 (  ) obteve informações e conhecimentos (  ) Aumento 
do faturamento (  )  Aumentou o número de empregados

 (  )  Aumento do número de clientes          (  ) Aumentou a produção      (  ) Formalizou 
a empresa

  (  ) Outro. _____________________________________________________

 (  ) Não houve nenhum benefício. Por quê?

Anexos
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Anexo C - Modelo básico de estatuto social dos Sebrae/UF226

226  Fonte: http://www.sebrae.com.br/customizado/sebrae/institucional/quem-somos/conselho-
deliberativo-nacional/Res.%20CDN%20-%20No%20195-2009.%20Estatuto%20Social%20do%20SE-
BRAE%20-%20Altera%20e.pdf
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Anexo D - Relação de endereços do Sebrae em Goiás227

SEDE

Sebrae
Av. T-3, 1.000, Setor Bueno
Goiânia (GO) – 74210-240
Fone: (62) 3250-2000 – Fax: (62) 3250-2300

E-mail: atendimento@sebraego.com.br

 

ESCRITÓRIOS REGIONAIS

O Sebrae em Goiás atua em todo o território do Estado de Goiás, 
inclusive o Entorno do Distrito Federal, por meio de 11 Regionais.

Fonte: Sebrae/GO (2012b, p. 7)
Observação: a Regional Centro Norte, será posteriormente desdobrada em duas  Regionais: Centro 
(com sede em Anápolis) e Noroeste (com sede em Porangatu) e será criada, até o final de 2012, a 
Regional Sul-Sudoeste (com sede em Rio Verde).

227  Fonte: http://www.sebraego.com.br/intranet/portal/ITramais.sp
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Sebrae – Regional Centro
Av. Minas Gerais, 135, Setor Jundiaí
Anápolis (GO) – 75110-770
Fone: (62) 3321-3727 – Fax: (62) 3321-2483
E-mail: regionalcentro@sebraego.com.br
 

Sebrae – Regional Entorno do DF
Praça da Matriz, 88, Ed. Tamboril Center Empresarial, 3º andar, Centro
Luziânia (GO) – 72800-283
Fone: (61) 3621-1030 – Fax: (61) 3621-1626

E-mail: regionalentornododf@sebraego.com.br  
 

Sebrae – Regional Metropolitana
Av. T-3, nº 1.000 - Setor Bueno
Goiânia (GO) – 74210-240
Fone: (61) 3250-2294 - Fax: (62) 3250-2300
E-mail: regionalmetropolitana@sebraego.com.br

Sebrae – Regional Nordeste
Av. Padre Trajano nº 860, Centro
Posse (GO) – 73900-970
Fone/Fax: (62) 3481-2234

E-mail: regionalnordeste@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Norte
Rua 14 A, Quadra 5, Lote 2, Centro
Porangatu (GO) - 76550-000
Telefone: (62) 3362-5044
Discagem abreviada: *18

E-mail: regionalnorte@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Noroeste
Rua 33, 453, Praça Cívica, Setor Sul
Goianésia (GO) 76380-000
Fone/Fax: (62) 3353-1997
Discagem abreviada: *13
E-mail: regionalnoroeste@sebraego.com.br
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Sebrae - Regional Norte
Rua 14 A, Quadra 5, Lote 2, Centro
Porangatu (GO) - 76550-000
Telefone: (62) 3362-5044

E-mail: regionalnorte@sebraego.com.br

Sebrae – Regional Oeste
Rua Rio Verde, esq. c/ Rua Serra Dourada, 285, Setor Montes Belos
São Luís de Montes Belos (GO) – 76100-000
Fone: (64) 3601-2407 – Fax: (64) 3671-2510

E-mail: regionaloeste@sebraego.com.br

 

Sebrae – Regional Sudeste
Av. Raulina Fonseca Pascoal, 2.273, Centro
Catalão (GO) – 75701-480
Fone/Fax: (64) 3441-2512

E-mail: regionalsudeste@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Sudoeste
Av. Dorival de Carvalho, 852, salas 1 a 5, Galeria Via Cintra - Centro
Jataí (GO) 75800-014 
Fones: (64) 3632-2488 e (64) 3632-2510 (provisórios) 
Discagem abreviada: *19

E-mail: regionalsudoeste@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Sul
Praça Mestre Orlando, esq. com Pedro Branco de Souza, Q. 12, 452,
Centro Caldas Novas (GO) - 75690-000
Fone: (64) 3455-1095

E-mail: regionalsul@sebraego.com.br

Sebrae - Regional Sul-Sudoeste
Rua Dona Maricota, 199, Jardim Marconal
Rio Verde (GO) 75901-580
Fone: (64) 3621-0896
E-mail: regionalsulsudoeste@sebraego.com.br
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AGÊNCIAS SEBRAE

Fonte: Sebrae/GO (2012, p. 9)

Agência Sebrae Águas Lindas
Vinculada à Regional Entorno do DF
Q. 36, L. 1, Jardim da Barragem II
Águas Lindas (GO) 72910-000
Fone: (61) 3618-1374
E-mail: aguaslindas@sebraego.com.br

Agência Sebrae Vapt-vupt Central do Empresário

Vinculada à Regional Metropolitana
Rua 14 nº 50, Setor Oeste
Goiânia (GO) 74120-070
Fone: (62) no momento, indisponível.
E-mail: mailto:aguaslindas@sebraego.com.br

Agência Sebrae Central Fácil (Junta Comercial de Goiás)

Vinculada à Regional Metropolitana
Rua 259, esq. c/ 260, Qd. 85-A, Lt. 5E, Setor Universitário
Goiânia (GO) 74610-240
Fone: (62) 3261-4833
E-mail: centralfacil@sebraego.com.br



430

Agência Sebrae Ceres e Rialma 
Vinculada à Regional Noroeste

Rua Marilu R. Silva s/nº - Centro

Ceres (GO) 76300-000

Fone: (62) 3307-3862

E-mail: cereserialma@sebraego.com.br

Agência Sebrae Cristalina

Vinculada à Regional Entorno do DF

Rua Aimorés, Q. M, L. 208, Setor Aeroporto

Cristalina (GO) 73850-000

Fone: (61) 3612-5049

E-mail: cristalina@sebraego.com.br

Agência Sebrae Formosa 
Vinculada à Regional Entorno do DF

Avenida Brasília, 193, Centro

Formosa (GO) 73813-010

Fone/Fax: (61) 3981-1066 

E-mail: formosa@sebraego.com.br
 
Agência Sebrae Goiatuba
Vinculada à Regional Sul

Avenida Presidente Vargas, 529, Centro

Goiatuba (GO) 75600-000

Fone/Fax: (64) 3495-0103

E-mail: goiatuba@sebraego.com.br 

Agência Sebrae Inhumas 
Vinculada à Regional Metropolitana

Rua Elpídio Luiz Brandão nº 233, Centro

Inhumas (GO) 75400-000 

Agência Sebrae Itaberaí 
Vinculada à Regional Oeste

Rua Major Garcia, 253 B, Centro

Itaberaí (GO) 76630-000

Fone: (62) 3375-3519
E-mail: itaberai@sebraego.com.br 

Anexos
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Agência Sebrae Jaraguá
Vinculada à Regional Noroeste
Rua Riantes Gomes Souza, s/nº, Jardim das Vivendas
Jaraguá (GO) 76330-000
Fone: (62) 3326-5948
E-mail: jaragua@sebraego.com.br 

Agência Sebrae Morrinhos
Vinculada à Regional Sul
Rua Major Limírio, 472, Centro
Morrinhos (GO) 76650-000
Fone: (64) 3417-2123
E-mail: morrinhos@sebraego.com.br 

Agência Sebrae Niquelândia
Vinculada à Regional Norte
Rua Goiás, Q. H, L. 5, Setor Bela Vista
Niquelândia (GO) 76420-000
Fone: (62) 3354-1924
E-mail: niquelandia@sebraego.com.br
 
Agência Sebrae Palmeiras de Goiás 
Vinculada à Regional Oeste 
Avenida Maria Inês, 182, Sala 3, Setor Antônio Bueno 
Palmeiras de Goiás (GO) 76190-000 
Fone: (64) 3571-3140 
E-mail: palmeiras@sebraego.com.br 

Agência Sebrae Pires do Rio 
Vinculada à Regional Sudeste 
Avenida Lino Sampaio, 68, Setor Central 
Pires do Rio (GO) 75200-000 
Fone: (64) 3461-4048 
E-mail: pires.rio@sebraego.com.br

Agência Sebrae Planaltina 
Vinculada à Regional Entorno do DF 
QC 01 Mc, L. 12, Lojas 4, 5 e 6, Setor Oeste 
Planaltina (GO) 73750-210 
Fone: (61) 3637-8841 
E-mail: planaltina@sebraego.com.br 
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Agência Sebrae Quirinópolis 
Vinculada à Regional Sul-Sudoeste 
Via Leocádio de Souza Reis nº 44, Bairro Eldorado  
Quirinópolis (GO) - 75860-000 
Fone/Fax: (64) 3651-8830  
E-mail: quirinopolis@sebraego.com.br

Agência Sebrae São Miguel do Araguaia 
Vinculada à Regional Norte 
Rua 4 nº 459, Centro 
São Miguel do Araguaia (GO) - 76590-970 
Fone/Fax: (64) 3977-7094 
E-mail: saomigueldoaraguaia@sebraego.com.br

Agência Sebrae Senador Canedo 
Vinculada à Regional Metropolitana 
Av. Dom Emanuel, esq. com Av. Progresso, quadra 2, loja 26 - Shopping 
Senador Center 
Senador Canedo (GO) - 75250-000 
Fone/Fax: (62) 3532-2403 
E-mail: senadorcanedo@sebraego.com.br 

Agência Sebrae Uruaçu 
Vinculada à Regional Norte 
Rua Adelino Fernandes de Carvalho, 4, Centro 
Uruaçu (GO) 76400-000 
Fone: (62) 3357-1007 
E-mail: uruacu@sebraego.com.br 

Agência Sebrae Valparaíso de Goiás 
Vinculada à Regional Entorno do DF 
Q. 8, casa 18, etapa A 
Valparaíso de Goiás (GO) 72870-108 
Fone: (61) 3625-0721 
E-mail: valparaiso@sebraego.com.br 

Anexos
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Anexo E - Relação de Diretores-Presidentes do Sebrae Nacional228

Cebrae

. Valter dos Santos (1976-1977)

. Mário Altino (1978-1979)

. Fernando Gomez Carmona (1980-1983)

. Paulo Roberto Nicolli (1984-1985)

. Antônio Guarino de Souza (1986)229

. José Antônio Martins de Oliveira Itapary (1986)

. Paulo de Tarso Lustosa da Costa (1987-1989)

Sebrae

. Flávio Ramos (1990-1992)

. Carlos Augusto Baião (1992-1994)

. Fernando Giuberti Nogueira (1994-1995)

. Mauro Motta Durante (1995-1999)

. Júlio Sérgio de Maya Pedrosa Moreira (1999-2002)

. Silvano Gianni (2003-2004)230

. Paulo Tarciso Okamotto (2005-2010)

. Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho (2011-2014)

Fonte: adaptado de Melo (2008, p. 135).

228  Adaptado de Melo (2008, p. 135).
229  Antônio Guarino de Souza exerceu o mandato de Diretor-Presidente, em 1986, durante apenas  Antônio Guarino de Souza exerceu o mandato de Diretor-Presidente, em 1986, durante apenas 
dez meses, devido ao desgaste provocado por suas críticas ao Governo Sarney em função do Plano Cru-
zado e orçamento aprovado para o Cebrae, abaixo de suas expectativas (cf. Mancuso, 2002, p. 84).
230  O mandato de Silvano Gianni foi curto, pois fez parte da transição do governo FHC para o de Lula, 
tendo sido indicado por Fernando Henrique Cardoso, na época em que ocupava o cargo de Secretário-
executivo da Casa Civil. Já quando Lula tomou posse, indicou Paulo Okamoto para assumir o cargo de 
Diretor-Presidente (Melo, 2008, p. 33).
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Anexo F - Relação dos Presidentes do CDN do Sebrae Nacional

Presidentes do CDN do Sebrae (sociedade civil ligada ao 

Ministério do Planejamento)

. Roberto Procópio de Lima Netto/BNDE (1970-1972)

. Admaro Terra Caldeira/BNDE (1972-1974)

. Valternômem Coelho dos Santos/BNDE (1974-1976)

. Elcio Costa Couto/IPEA (1976-1978)

. José Flávio Pécora/IPEA (1978-1980)

. José Flávio Pécora/Seplan (1980-1982)

. José Flávio Pécora/Seplan (1982-1984)

Cebrae: autarquia ligada ao Ministério da Indústria

Luis André Rico Vicente/MIC (1986-1988)

José Carlos de Almeida Azevedo/MIC (1988-1990)

Roberto Lago/MIC (1989)

Nelson Tavares Filho/MEFP (1990)

Sebrae: serviço social autônomo

. Antônio Fábio Ribeiro/CNI (1990-1992)

. Guilherme Afif Domingos/CACB (1994)

. Pio Guerra Júnior/CNA (1997-1999)

. Carlos Eduardo Moreira Ferreira/CNI (2001)

. Armando de Queiroz Monteiro Neto/CNI (2003-2005)

. Adelmir Araújo Santana/CNC (2007)

. Roberto Simões – Presidente (CNA)

Fonte: adaptado de Melo (2008, p. 134).

Anexos
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Anexo G - Relação dos Diretores-Superintendentes do Sebrae Goiás

Centro Goiano de Assistência Gerencial à Pequena e 

Média Empresa/Cegem (1973-1974)

. Alberto Gladistone (Diretor-Executivo, cargo de maior nível hierárquico, ini-

cialmente, correspondendo ao atual Diretor-Superintendente)

Observação: inicialmente o Sebrae funcionava na Av. Goiás, nº 623, 18º an-

dar, Ed. Magalhães Pinto - Centro - Goiânia/GO.

Centro de Assistência Gerencial de Goiás/ Ceag (1975-1989)

. Mário Camosa (Diretor-Executivo): 1975

. José Rubens Garcia G. Ferreira (Diretor-Executivo): 1976 - 1977

. Walder Santos Pinheiro (Diretor-Executivo): 1978 - 1979

. Joaquim de Matos Filho (Diretor-Executivo): 1980 a 1981 e 1982 a 1983

. Carlos Henrique de Melo Coe (Diretor-Executivo, cargo que equivalia, na 

época, ao atual Diretor-Superintendente): 1984 a 1989

Observação: de 1978 até 1984, o Sebrae funcionou na Rua 86 nº 7 (abaixo da 

Praça do Cruzeiro) - Setor Sul - Goiânia/GO.

Sebrae (1990 até os dias atuais)

. Carlos Henrique de Melo Coe (1990-1991, mandato interrompido antes do 

final do exercício, que se encerraria em 1992)

. José Rodrigues Carrijo – 1992

. Hélio Rodrigues de Almeida (1993 a 1994; 1995 a 1996 e 1997 a 1998)

. Paulo Sérgio Póvoa Borges (jan. a dez-1999)

. Carlos Alberto Guimarães (dez-1999 a 2000, 2001 a 2002)

. Gilvane Felipe (2003 a 2004 / 2005 a 2006)

. João Bosco Umbelino dos Santos (2007 a 2008 / 2009 a 2010)

. Manoel Xavier Ferreira Filho (2011/2014)

Fonte: Os dados de 1999 em diante foram fornecidos pela Secretaria da Diretoria do Sebrae/
GO e os dados referentes aos anos anteriores (nomes dos dirigentes e mandatos) foram 
identificados a partir de pesquisa realizada pelo autor junto a empregados e ex-empregados do 
Sebrae em Goiás, sendo passíveis de retificação).
Observação: de 1985 até dezembro de 1992, o Sebrae funcionou na Rua 22 nº 431  - Setor 
Oeste - Goiânia/GO, mudando-se para a Av. T-3 (Setor Bueno) em janeiro de 1993.
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Anexo H - Relação dos Presidentes do CDE do Sebrae Goiás a partir 

de 1991 (com a transformação de CEAG em Sebrae)

. José Alves Fernandes Filho (fevereiro de 1991 a janeiro de 1993)

. Silvio Eduardo Ribeiro do Val (fevereiro de 1993 a janeiro de 1995)

. Ovídio Antônio de Ângeles (fevereiro de 1995 a dezembro de 1998)

. João Bosco Umbelino dos Santos (janeiro de 1999 a dezembro de 

2000)

. Luiz Medeiros Pinto (janeiro de 2001 a maio de 2002/outubro a de-

zembro de 2002)

. João de Paiva Ribeiro (junho a setembro de 2002/ janeiro de 2003 a 

dezembro de 2006)

. Agenor Braga e Silva Filho (janeiro de 2007 a dezembro de 2010)

. Marcelo Baiocchi Carneiro (a partir de janeiro de 2011)

Fonte: Secretaria da Diretoria do Sebrae/GO
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